Lco Nijkamp
D e M arkt in C lancrbrug is o p 29 m ei 1936 Heldersplein ge no em d naar de eerste
N .H .-predikant ds.J.e. Helders (1877- 1963). Vijfj aar (1905- 1910) heeft hij daar
ge we rkt en de saam ho righe id o nde r de nieuwkomers bevorderd, toen het dorp
zich na de eeuwwisselin g flink begon te o ntw ikkelen. Aan de doorgaand e straat
naar Gron au kw am en steeds me er winkels en uit de jaarmarkten met kermis bij
de grensovergang o ntsto nd in 1924 de we ekmarkt , waarvoor naast het
douanekantoor een plein werd aangelegd. De kramen stonden langs de straat om
een vierkant grasveld. Je kon er vrij blij ve nd kennis nemen van een wisselend
aanbod van artikelen en soms genieten van humoristische verkooppraatjes.
Standwerkers waren hi erin bijzonder bedreven , zoals de Hengelose neger Joseph
Silvester, potsierlijk gekl eed in witte j as cn ho ge hoed. Hij werd Menthol
ge noem d omdat hij tandpasta verkocht. Een kleurlin g was nog be zienswaardig.
Op het grasve ld sto nd ee n mu ziekkoep el. waa r de vier harmonieën zich vaak
lieten horen . Er sto nd dan
veel publiek te lui steren ,
waa ro nder een polit iem an
Straatnaam
o m so ms to t ru st te
m anen . De G lancrbr uggc rs
wa re n trots op de
als spiegel
diri genten ginge n zij o p
korpsen. O nde r befaamde
van historie
m et de hoogste prij zen
top con coursen dikw ijls
ook voor gro te
strij ken. H et plein we rd
manifestaties, kermis, circusvoorstellinge n en dergelijke benut. Als er ee n
o ptoc ht w erd ge ho ude n - m arech aussees in groot tenu e te paard vooro p - was
hi er het be gin- en eindpunt. D e j eu gd o ntspa nde er zich m et balletj e trapp en ,
maar dat m ocht niet o m dat het gras er van zo u lijden. De veld w achter nam het
balletj e wel ee ns in beslag. Als de m an zich in de buurt liet zien w erd ge ro epen:
Bal in 'n tuk (bro ek zak), plietsic!
Intussen is de mu ziektent allang verdwe ne n en de w eekmarkt wordt nu in de
Schoolstraat gehouden. H et Heldersplein diende lang als parkeerterrein voor
vra chtauto's van expe diteurs, ma ar sinds het douanekantoor w erd opgeheven is
de noodzaak vervall en. Als Glan erbrug straks van het doorgaande internationale
vcrk eer wordt verlo st en de Gr onauscstraat m eer het karakter krijgt van een
winkelpromen ade, verdient het w ellicht aanbeve ling de fun ctie van het
H eld ersplein aan te passen.

Het (lilde Marhtplcin niet nniz iek tent in 1930
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