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Afkortingen
GAT Gemeentearchief Tilburg

In het interessante en goed gedocumenteerde artikel „Erfenisperi-
kelen ten tijde van de pest" van L.F.P.M. de Brouwer in de vorige
aflevering van De Brabantse Leeuw is toch een foutje geslopen.
Margriet Jan Quaps is namelijk een dochter van Jan Michiel Quaps
en Marie Peter Jan Marlens, niet van Margriet Jan Sberen.1

I. JAN MICHIEL JAN QUAPS2 , overleden voor maart 1557, zoon
van Michiel Jan Quaps en Margriet Jan Goyaerts, trouwde met
Marij Wouter Vranck Back, bij wie hij vader werd van:

1. Jan Jan Michiel Quaps3, overleden voor februari 1585. Zijn
vrouw was Margriet Jan Sbeeren'1, dochter van Jan bij Engelke
Willem Stelaerts.

2. Gertruyt Jan Michiel Quaps, gehuwd met Aert Jan Lucas Beij-
kens (Sbiën), zoon van Jan Lucas Jan Oerlmans en van Maria
Aerts van Oeckel. Hij was haar weduwnaar in I577.5

3. Marij Jan Michiel Quaps trouwde met achtereenvolgens Jan
Cornelis Peters (overleden voor 1555) en Jan Peter Vrancken,
zoon van Peter Peter Vrancken en van Margriet Gerit Jans
de Cock. Op zijn beurt hertrouwde Jan te Tilburg op 23 mei
1627 met Magdalena Frans Andries Spijckers, dochter van
Frans Andries Laureys Berthouts en van Geertruijdt Jan Wou-
.ter Claes.

4. Elysabeth Jan Michiel Quaps trouwde met Jacob Adam Jacob
Damen, die hertrouwde met Elysabeth Jacob Hendrick Sbee-
ren, dochter van Jacob Henrick Jan Sbeeren bij Jenneke Cor-
nelis Jan Heymericks. Hij stierf voor 1606.8

Uit het tweede huwelijk, met Marije Peter Jan Martens, stamt:
5. Margriet Jan Michiel Jan Quaps, volgt onder IT.

II. MARGRIET JAN MICHIEL QuAPS6 trouwde met Vranck Jan
Adam Jacobs (onmondig in 1578'), zoon van Jan Adam Jacobs en
van Elysabeth Vranck Lenaerts Verbunt. Hun kinderen waren nog
onmondig in 1605:*

1. Jan Vranck Jan Adams, geboren rond 1590, trouwde met
Claeske Gerit Jan Steven Jans, zoon van Gerit bij Catharina
Matheus Aert Matheus.
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bosch, Oud-stadsarchief 143. f 117,
26 januari 1618.
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2. Adam Vranck Jan Adams.
3. Marye Vranck Jan Adams.
4. Lysbeth Vranck Jan Adams.
5. Peter Vranck Jan Adams, gehuwd met Jenneke Cornelis Jan

Smeekens, dochter van Cornelis Jan Jan Smeekens en van
Heeske Gijsbrechts Jan Huijben.

Verboden te spelen

In 's-Hertogenbosch werd in 1616-1621 een aantal maatregelen
afgekondigd tegen vermaak in het algemeen en kinderspelen in het
bijzonder. In februari 1616 verbood het stadsbestuur het sneeuw-
ballen gooien; wie het toch deed, moest 3 £ paaiment betalen en
werd voorgeleid.1 In de daaropvolgende zomer werd het verboden
aan iedereen - jong en oud, soldaat of burger - om binnen of bui-
ten de stad inde locht te doen metten wynt oft anderssins om hooch
dragen de maeckselen diemen heet vliegers oft dyergelycken, noch
oyck de pylen sonder met boghen te schieten te werpen oft over de
coorde te springen, gelyckmen siet geschieden, allet om voirtsaen te
voorcomen de voirdere periculen ende inconveniëntiën. Vliegeren,
pijlen gooien en hoogspringen zouden worden bestraft met inbe-
slagname van het opperkleed.2 In de herfst van 1616 kregen ouders
en meesters de aanzegging er voor te waken dat hun kinderen en
dienstjongens egeen vergaderinge en maecken oft ennyge insolen-
tie, rumoer oft gerucht en doen maken oft voirts keeren, noch oyck
malcanderen en vervolgen, noch tegens malcanderen en vechten,
slaen oft werpen in ennygen manieren, op straffe van 3 £ paai-
ments; aangezien het verbod een jaar later werd herhaald, zal het
weinig hebben uitgericht.3 Egheen schoolkynderen, ambachts jon-
gens, noch jonge meijskens werd het door magistraat op 26 januari
1618 de komende zes dagen toegestaan met sleden, schrick schoe-
nen, oft sonder sleden oft schrickschoenen, te ghaen, te loopen oft
spelen op het ijs.A In mei 1619 volgde het verbod voor schoolkin-
deren en ambachtsjongens dat zij op kerkhoven, de grote markt of
de straten en zijstraten en sullen mogen met slachbeurden, raketten
oft métier hant den bal slaen, noch metten hoge met pijlen te schie-
ten, als oijck niette stecken genoempt de ellen met steenen, leijen
oft ander instrumenten mogen werpen, speelen oft die gebruijcken.5

In juni 1621 werd het nog gekker en mocht niemand meer keien uit
de straat trekken, noch inder selver straten stellen oft inslaen, does
buegelen om met lepels opte selve gemeyne straten te dossen, midts
hetbrecken vande straten ende peryckel vanden passanten; deed je
het toch, dan verbeurde je je beugels, bollen en lepels en bovendien
werd je voorgeleid.6 En aan kansspelen op de kermissen werd paal
en perk gesteld.7
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