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HERINNERINGEN VAN EEN SOESTER PAUSELIJKE ZOUAAF 
door Peter van Doorn 

De reis van Assenas na Quacina 

Wij waren daar 14 dagen geweest en moesten wij weder vertrek
ken naar Quacina Wij vertrokken den 15 julij des namiddags om 
vijf uur en kwamen om 3 uur te Kwasino aan die Stad ligt 
boven op een berg en is moeijelijk te beklimmen door de 
ongebaande grentwegen welke daar zijn Het is ook een akelige 
smerige Stad de geheele Stad zoo gezeid de straaten zijn 
allemaal trappen rijtuigen kunnen er niet in paseerren alles 
moet er op ezels door gedragen worden. De huizen zi"in heel 
armoedig de Kerken dat schikt nog al twee schoone Kerken zijn 
er in 
Wat buiten de Stad aanbetreft is het zeer schoon vreeszelijke 
hooge bergen zijn er en ook groote dalen en afgronden waar 
het water dat uit de bergen vloeit heen loopt zoo is daar een 
vreeszelijke waterval langs de stad waar het water met geweld 
uit de steenbergen bruischt er staan drie papieren molens 
waar zij papier maken en die zijn daar gangbaar door dat 
wellenwater dat daar heen vloeit Ik zal ook hierbij voegen 
hoe de menschen hier in de bergen begraven worden zij worden 
in geen kist gedaan zij worden maar in een kleed gewikkeld en 
in de kerk gebragt dan worden zij overaard gelijk als bij ons 
en worden dan in de kerken begraven want kerkhoven zijn hier 
niet 
Nu zal ik hier ook bijvoegen hoe de menschen gekleed gaan in 
de bergen de mannen dragen Zooitjes onder hun voeten gelijk 
in vroeger dagen de menschen liepen en dragen een korten 
broek en hebben geen vest aan en kortbuis gelijk bij ons maar 
er zitten geen slippe aan om haar hals hebben zij ook niets 
en op haar hooft een spitssen hoed 
De vrouwen dragen ook zoollen onder hare voeten en het ande
ren lijkt nog al veel gelijk bij ons als dat zij in plaats 
van een jak een keurslijf aan hebben en op haar hooft een 
doek in de plaats van een muts en velen loopen er met het 
blooten hooft en zij dragen ook niets of zij dragen het op 
hun hooft tot water toe zij dragen soms 2 potten gelijk op 
haar hoofd daar een paar emmers in gaan. 

Het vertrek van quacino naar Veletrie 

Na 13 dagen in kwasino geweest te hebben moesten wij vertrek
ken naar Veletrie dat was den 23 julij Wij vertroken des 
namiddags om 4 uren toen wij twee uren geloopen hadden kwamen 
wij in de stad Alatrie aan daar moesten wij die nacht blijven 
om zeven uren kwamen wij daar aan daar werden wij geleid naar 
een klooster waar wij vroeger ook in gelegen hadden daar was 
een kamer in die was geheel bestrooidt met strooi daar moes
ten wij des nachts ons verblijf in houden maar de nacht was 
niet lang want om 12 uren moesten wij allemaal vertrekken met 



17 

onzen geheelen Kompagnie Wij moesten 3 uren met de zwaren 
ransel op onzen rug masseeren en kwamen om half vier aan het 
Stasion te Vranzenonie aan waar wij nog eenige tijd op de 
trien moesten wachten en toen verders bereden wij het met de 
spoor na Veletrie. toen kwamen wij des morgens om 8 uren in 
de Stad Veletrie aan waar wij met het volle muziek werden 
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binnen gehaald tot dat wij aan onze Kozarre waren onze Kozar-
re was een kerk maar er werdt geen dienst meer in gedaan 
waarom of die kerk zoo verwaarloost was weet ik niet 
Nu is het in den nazomer nu zijn hier veel feesten en zien 
ons daar verwondert van want alle Zondag is hier een feest en 
dan trekt er een mooie Proseszie door de Stad en dat feest is 
bijna altijd te eere van Maria want die wordt hier heel veel 
vereerd in Italie zij doet hier ook veel Mirakelen vroeger en 
nog tegenwoordig want ik ben er bij geweest dat er een ge
beurd is Daar was een vrouw met een kind en dat kind dat was 
blind die vrouw ging met dat kind naar eenen Kapel waar de 
Heilige Moeder Gods in uitgebeeld stond en vroeger al veel 
Mirakelen gebeurd waren die vrouw die riep de Heilige Maagd 
aan en vele die daar ook tegenwoordig waren en toen zij een 
kwatier gebeden hadden werdt het kind ziende 
Ook zijn hier nu en dan verlooting met de feesten dat noemen 
zij hier tombala voor de middag was het dan harddraverij met 
losse paarden zonder een man er op bij die hard draverij 
moesten wij ook bij zijn dan werden wij op twee rijen gezet 
en ieder twee treden uit elkaar van elke kant van de straat 
een rang daar moesten wij met het bajonet op het geweer staan 
om de menschen terug te keeren als die harddraverij begon dan 
werden er drie paarden op rij gezet zonder een man er op en 
die paarden hebben blikjes op hun rug met scherpen pinnen er 
in en als zij dan beginne moeten wordt er eerst een Kanon 
schot gelost dan moesten alle menschen van de straat wezen en 
als dat gelost was begonnen de paarden te loopen en hoe 
harder dat zij liepen hoe harder dat die blikjes op hun rug 
sloegen en die dan het eerst aan het eind was had de Primie 
verdient op het eind werden zij opgekeerd met planke schut-
tings 
Nu van de tombola die tombola gebeurde op de voor naamste 
plek van de Stad eenige dagen van te voren werden die lootjes 
rond gegeven daar de verloting moest gebeuren werdt een 
groote hoogen stellazie gemaakt dat ieder het duidelijk zien 
kon en een zwarte vlesch erg er op waar zij de nommers in 
gooide en in het rond draaide en als zij dan het nommer 
trokken waar het geld op gezet was dan kregen zij twintig 
frang en een lootje dat kosten maar vijftien bijokken zoodra 
zij dat geld getrokken hadden dan begon het Muziek te spelen. 


