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door Ad Otten

ffift " tle loop van de zogenaamde gouden eeuw is tle pruik
Jl[Di[[ voor rraezeten burgersrr een algeneen gedragen stuk ge-
H EU *'o.a".f De pruik is vooral in de mode gekomen na 16i0,
toen de nannen steeds langer haar gingen dragen.
Jar van Amstel (161a-1669), Gemerts i neest bekende langharige
varr díe tijal, was ook pruikentlrager zoals ik meende te .zien
op een indruhr'ekkend schilderi j in het Museun Bo)rnans-Van
Beuningen te Rotterdam waarop hij samen met zijn vrouw is af-
gebeeld. De vroeg kalenale FYanse koning Lotleh'ijk XIII moet
in het begin van de 17de êeuw een belangrijke stoot hebben
gegeven aan de opkomst van dit modeverschi jnsel. Onder zijn
opvolger Lodewijk XIV, de zonnekoning, kreeg de pruik enormê
onvang. In die tijd is men de pruih ook gaan poederen - de
nannen wilden l-ekker ruiken !
onder neer als gevolg van de neiging tot verkleining van de
pruik ontstontl in de loop van de 18de eeur{ de staartpruik.In
de tu'eede helft van de 18de eeuw hrerd ale pruik weer langer,
totdat de trtanse revolutie voor een resolute ommekeer zorgde
in het modebeeld. Rond 18OO was de pruik nog slechts bij ou-
dere mensen in gebruik.

De pruikentijd is nu een begrip geworden. Het wordt in é6n
adem genoemd met aristocratie, rijkdon en daftigheid.
Over zaken als het dragen van pruiken verwacht nen wellicht
niet dat men daarover iets in archieven kan vinden. Toch
is dat wel zo, tenrninste voor rÍat betreft de periode van de
Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland ondêr Lodewijk
Napoleon. lrlant in de periode van 1806 tot 181O noest men ver-
gunning hebben en er zelfs voor bêtalen on zich de luxe van
het tlragen vaIr een gepoederdê pruik te kunnên veroorloven.En
kappers en pruikenmakêrs nochten zelfs geen pruik verkopen
als men nhet haarpoederconsentrr niêt kon latên zien. Op over-
treding vaÍr die regel stonat maa.r liefst lOOr- (1).
Op 2 december 18O5 hadden de lloognogenden van het Bataafse
Gemenebest een verordening vastgesteld waarmede de zogenaam-
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de patentbelasting werd ingevoerd. Zoals in 1BOS werd bepaakl
zou het rrrecht van patentrr worden geheven op alle handel rne-ringen, beroepen en beclrijven en ook op enige andere objecten
van weelde of vermaak. Tot die laatste groep behoorde ook de
luxe van het dragen van een gepoederde pruik. In de Gemertse
patentregisters van 1807, 18O8 en 18Og treft men een vijftal
nanen vanl personen aan die per jaar S gulden bêtaalden voor
het poederpatent waarmede ze zíctr het recht verwierven tot
het dragen van een gepoederde pruik. Onder hen waxen drie
priesters te weten Jan Hubert Robijns, Jan Baptist van Tulder
en Jan Baptist Beckers. Robijns was Duits ordens priester en
verbonden aan de Latijnse School. Tot de konst van de Fbansen
was hij de loco-comnandeur van Genert. Van Tulder was een nogjonge pruikendraEer. In 1806 was hij in Gernert gekomen als ka_
pelaan. treckers was ook kapelaan in Gemert (vànaf 1BO2).
De twee niet-religieuze pruikendragers waren Ántony Ántonyszn.
Corstens, een welgesteld koopnan, en Bartholoneus Theodorus
Douven, medisch doctor 6n exploitant van een brouwerij (2).
Voor het haarpoederconsent rnoest een vrij hoog bedrag worden
betaald van 5 gulden en 1 stuiver (excl. 10% legeskosien) perjaar.
Herbergiers, paardendokters, winkeliers, ba_kkers,
kers - om maar wat beroepen te noemen - betaalden
ninder. De pruikendrager rnoest zelfs tierunaal het
talen dat een weversknecht noest neertellen voor
van Patentrr.
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l{anneer nen deze gegevens uit de GeÍnertse patentregisters,vergelijkt met die van het veel stadsere Eináhoven, áat ove_rigens in die tijd ninder inwoners telde dan GeÍnert, alan ziet
Ínen daar in 1806 rnaal liefst 32 gerechtigclen tot het alragen
van een pruik. Het zijn advokaten, fabrikanten, kooplieclenra_pothekers, geestelijken en é6n vrouw. Drie .j aar later woràen
daar nog maar 19 personen ingeschreven ats iOonsenten van hethairpoederrr. Dê pruiken raken uit de mode en de Eindhovense
f rpa.ru ilsnaker I I Cornelis van Esch Laat, zíc]rl alvast inschrijvenals rrkaarssemaker tr (3).
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