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Een paar jaren geleden brachl ik eenige mijner vacanciedagen le H:llnont door, en drukte bij die gelegenheid den

wensch uil om hel stadje Weert een.;; Ie bezoeken. Mijll
zwagcr lOU mij den 16 Augustus vergezellen, en een zijoer
ken nissen, eell Weertenaar, die toevallig te Hamont den

heiligdag doorbracht, ons heiden tot wcgwijzer dienen.
Een gids van Hamont naar Weert! de arstand is naauweIijks 1wee urCD en half! En loch kan ik den lezer verzekeren,dal hij mel kaart en magneetnaald gewapend den wcg
niel cens vinden zou. En geen wonder: het "erkeer lusschen
de twee plaatscn is onbeduidend, de weg binnendoor bijna

niel gebaand, en het minsle windje voldoende om op de
uitgeslrekle, oDetren zandigc heide aile voetspoor uit 1e
wisschen.
Wij verlrokken om zeven uren 's morgens ; maar geen
half uur later ondervonden wij, dal wij vroeger hadden
moelcll verlt'ckken. De schaarsche dauwdruppelen waren
reed;; van de schralc gras;;prietjcs verdwenen; de ZOIl
maaktc hel zand gloeicnd: wij gingen als door eenen

oven. En van Hamont tot 0P cen half uur afsland van
Wecrt geene menschenwoning, nauwelijks een enkelr
ooom.....
Wij waren dan ook druipend van 't zweel., loen ,\"ij aan
Castro's Hilt kwamen en daar voorecl"st wat konden
veradcmen bij cen Dud kruis, dal onder een be:>chul;-;.cl
hangt. Volgens onzc oude geimproviscerde gids on.~
meuedeelde, moelcn in de heiue, welke wij doorgelrokk£'n
waren, al vele mcnschen vcrdwaald, of vcrongelukt, of
vcrilloord zijn, en zou dut kl'uis daar oP6'cricht zUn ~CWOI'
(len ter verecring ctier reiziger:>, welke den gevaal'lUkcll
loehl moelen ondernemen. En dat zulk cen tocht uric
cell wen gelcden nog veel meer mocilijkheden en gcvarr'IJ
opleverde, valt niet te bclwijfclen. Het opschrift van hel
kl'Uis bevestigt dan ook ten volle dezc gissing. Hct luidt
aldus:
1~87.

Alvorens gij den weg betl'eedl,
Die door de bergen leitH,
Bidt hier die \"oor uw zaligheid
Den biltren kruisdood lijdt.
Dillaalsle woord zal wel Ieed moden zijn en ...... dan is
het opsehrift gansch modern of voor 't minst gemoderniseerd. In de naburige herbcrg wislt'n ze er ons niel meer
over te vertellen, e\'enmin als over de benaming Castro's

Rut,
Als men uit zoo'n heide k,)mt, schijnt Weert ons epn£'
prachtige stad! en toen ik er r£'cds cen uur rond gewandeld
had, kon ik hel in gewelen nog een aardig sladjc noemell,
zich jong badrmdc in zijn kanaal, korlom moolCl' dan ik
het Illij had \"oorgcsleld. lk gcloor zelf."!, tlat er voor den
geschiedschrijver nag al veel i~ op te delven.
Wal mij het mee:>l heeft getroffen, is in de groote kcrk
het grafschrift van lien graaf van Horn (1), en het opscllrifl
boven de doopvont, tcr gedachlenis van Jan van Weert (:.1)"
Dc eerste, groat door zijne geboorte, door zijne menigvuldige tilels en waardigheden, groot vooml door zijne
dapperheid, slerft door de handen vall den beul; de an·
dere, uit de lage volksklas gef':prolen, laat ziclt door het
blind gel uk vooruHstuwen, en stern, omringd ..-nn eel' ell
pracht, als ondcrkoning van Bohemen.
Wat ik verder gedurende mU" kort verblijf te Weerl
gezien heb, komt men in de mef'ste kleine steden tegen;
daarom zal ik er hier niet van gewagen. WU troffen
er een goed hOlel en middagmaalden lekker, hetgeen veel
toebrachl am ons te doen besluitcn nict UinnClldoo,' naar
Hamont terug te keercn, zelfs nid met ecncn gids. In cen
rijtuig mel cen koppel paardcn bespannen, die al de
Hasseltsche huurpaarden zouden beschameIJ, lieten wij
ons over i\1aal"hces, Zocrcndonk langs de oude baronnie
van Cranendonk en Hees naar Hamont terugbrellgen.
Onderweg heb ik nag een staaltjc opgeteckend vall
nalcve vaderlandsehe zed en, die ons aan de tijden van
Teniers ell Jan Steen doen denken. Te l\Iaarhees, in ecne
herberg, bij de wed o van Hoof, hanlrt, in eene lijst gevaL,
het volgende vcrmuan :
(I). Hlej.ee\ l'hilippuo de Monlmo,.ncy C.l.boni.. n, Co"'... d. 110m•• Domlnn.
Werlba. Allen.. , ~,ul .. , Cort...."'. Hoeholt <t Hr,ngol. P,of.etn. H.r.diu,iu.
Thor.n.i,. t:qu •• An,oi Vdleri', MchjUI.,,·,., otc ,,·It. L:.I,itol'leu, B'nJelil. noei,
Jun;; lll)LXIIl U"oi. Alb.. ,.a\Yo .,bi\lIo Hno del.t", d "I,ull.. IX K.l Jolii
[jt,dtln ann;'
(2). 1110 no. J"", li .... r bor. dt eoron., Doe in ~.h.n. 01 T .. bor, ilil"; Stpulrr.
g.lnk>ri. SOOI,; Equ••, '.eraC....... M<a';'e.ll... boni. G,rali, .lim
p... roel
,~jm.nli, podil. Iribn., emtnd.", trlu", .,bin pr'ion,f,,'" ot .Ic.-emend
",iliti..
in ,eioo Bobo",i.. .;j... eju Dn'Morlerota, libon b..o.i... d. o.roniL ote, n.l. u
r"nill. Bi,nb...hoo,l. 1662.

Lezer gedenkl hieraan
Ik llOnw in mUn 11lIis, 1 goeden regel,
Ik tap de kan 101 .lan den pegel,
lk lach niel mel die zun besehonken.
Ik urink mij ook in IOUn huis niel dronken;
Ik leen niC'mand 101 spelen geld,
Ik wacht mU \'Oor een kwaad geweld ;
Ik bedien de vrienden klein en g-root.
Ik hen len-eden mel dagelUks brood;
Ik lap een pinl, en kan, en kelk,
Gencver, bier, en wijn \'oor elk;
Ik bor~ niel veel of ik mool welen.
OaL zij 't bela len en niel vergelen:
Dc nering is mijn lust en wensch,
God" zegell, en de gunst van ieder mensch,
Hclzij borgers of hceren1
Zal ik mij mel mijn gunsl vermccren
Ik yerzoek de vrienden in mijn Imis,
Ik of mijn nouw, of mcid, zijn allijd 'L huis.
lk hoop Wcert nag weI mccr te bezoeken; ii. zal echler
geduld hebbcn 101 de ijzeren weg van Antwerpen nur
Gladbach (naar welks opening heel Limburg al bijoa moe
gewachl is) de korte reis nag wat 'ierkorle.
Hasselt.
D. CLAES.

