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QUACLAPPEN. Registers van civiele sententies 

van het Hof van Frl. Anders dan de 
sententieboeken* bevatten zij slechts het dictum 
(namen der partijen en uitspraak, zonder 
overwegingen en zonder de vermelding der zaak 
waarover het proces liep). Naam (van 'kwaad 
verklappen') misschien afkomstig van het feit dat zij 
de namen der aanwezige en dus ook der afwezige 
raadsheren vermeldden. 
Zie: J. L. Berns, De archieven van het Hof Provinciaal... (1919), 
18. 

QUAERITUR. Vraag op een kerkelijke 
vergadering (synode, classis), waaruit is op te 
maken wat kerk en volk bewoog.  

QUAESTIUS, Assuerus, jurist (Lwd. 1.2.1815-
Groningen 7.11.1887). Woonde te Dronrijp, 
verzamelde prenten en munten (vooral Romeinse); 
nu in het Fr. Museum. 
Zie: Jaarb. v. Munt- en Penningkunde XLII(1955), 1-6. 

QUAKERS. Deze oorspronkelijk Engelse, 
'reformatorische' beweging, die op het innerlijk licht 
en de ontroering grote nadruk legde, kwam 1655 
naar Nederland en duikt spoedig daarna te 
Harlingen op. In een plakkaat van 1662 keert de 
overheid zich tegen socinianen*, Q. en dompelaars 
(collegianten*). In 1670 is er een proces tegen drie 
Q. te Harlingen. Op 13.7.1677 bezocht W. Penn* 
Frl. Het aantal Q. is ook in Frl. steeds gering 
gebleven. 
Zie: Cuperus, Kerkelijk leven II, 162-163; Leeuw. Cour. 
(10.9.1951). 

QUATREBRAS. Kruispunt der wegen Lwd.-
Groningen en Dokkum-Drachten. 

QUATREBRAS. Fr. literair tijdschrift (1954-) 
van jongeren; vooral poëzie, deels experimenteel. 
Redactie: M. J. Brouwer*, L. Mulder en S. 
Sybesma. 

QUEVEDO V VILLEGA, Francisco Gomez de, 
Spaans schrijver (Madrid 26.9.1580—Villanueva de 
los Infantes 8.9.1645). Zijn Suenos (1627) werden 
onder de titel Seven Wonderlijcke Ghesichten door 
Haring van Harinxma* vertaald en met succes te 
Lwd. uitgegeven (1641). 
Zie: R. Bouvier, Q. homme de diable, homme de Dieu (Paris 
1929); Leeuw. Cour. (26.1.1952). 

QUICK. Gymnastiekvereniging te Huizum 
(opgericht 1920). Behaalde met dames- en 
herenploegen 1946-52 vijfmaal het 
verenigingskampioenschap keurturnen van 

Nederland. 
QUOTE. Bijdrage van een gewest aan de 

generaliteit. Tot 1782 betaalde Frl. (herhaaldelijk 
achter met de betaling) ruim 11,5 pct. Alleen 
Holland betaalde meer (ruim 58 pct.). 
In 1782 werd voorgesteld 8 pct. te geven. Na weigering hield Frl. 
voet bij stuk. Bezetting dreigde; dit dreef tot oefening in de 
wapenhandel (exercitiegenootschappen*). De 0. is 1792 op 9,7 
pct. teruggebracht. 
Zie: N. Ypey, Verhandeling over de quotae (1786); De 
Economist (1890), 364-387; W. W. v. d. Meulen, C. L. v. Beyma 
(1894), 54-72. 

QUOTISATIE. Systeem van evenredige 
belastingverdeling over grietenijen en steden, 
waarbij elke plaats een vaste quote in de belasting 
werd opgelegd (z Belastingwezen). Deze Q. staat 
tegenover het pachtstelsel, waarbij belastingen 
werden verpacht. Daar de pachters veelal van 
uitbuiting of verduistering werden verdacht, was 
een eis der 'Doelisten' dat de verpachtingen zouden 
moeten plaatsmaken voor Q. (z Pachtersoproer). In 
1749 is begonnen met Q. van een nieuwe belasting 
(systeem G. Rinkhout*) ter vervanging van die op 
de consumptie, de vijf* speciën en de reële* en 
personele* goedschatting. 15.3.1750 zijn echter de 
oude belastingen weer ingevoerd, alleen is de 
verpachting vervangen door collecte (bezoldigde 
collecteurs). 
Zie: C. J. Guibal, Democratie en Oligarchie (Assen 1934), 197 
e.v. 

Quotisatiekohieren. Registers voor de mislukte 
belasting van 1749-50. Bevinden zich in het R. A. 
(behalve van Smallingerland en Westdongeradeel). 
Van belang voor het bevolkingsonderzoek om de 
sociale typering der aangeslagenen. 

 


