Paosmart
Hoe lang zou de Gurrekomse paosmart al bestaon?
’k Hè gezocht of ik daer een antwoord op kon vinge … Nie gelukt.
Mor ’t mot al hêêl lang weze. Zellef was ik ’n jaer of 8, 9, toe ’k voor ‘t êêst
naer die mart gong. Saome (mè m’n vaoder, ik achterop d’n brommerd) zij me
d’r naer toegegaon. ’k Weet nog van dat êêste bezoek, dà je d’r een
ongelôôfelijk grôôte tros benaone kon kôôpe voor een priksie (êêne gulde of zô).
Voor m’n vaoder was de paosmart een soortement walhallao. ’t Sting d’r stijf
van de standwaarekers die aanderande nieuwigheeje aan de man perbeerde te
brenge. Daer hà pao wel ore naer, want ’r was aaltijd wel iets te vinge dà bij ’t
verbouwe van ons huis van pas zou kenne komme. Tevreeje met d’n aankôôp
bromde we naer huis. Me moeder had over dà soort impulsaankôôpe hêêle
aandere gedachtes: “Man, wat mò je toch met aal die troep, je schuurtie staot ’r
vol mee è je gebruik ’t tò nooit!” Aailijk was dat aamel waer: ’t was troep, ’t
schuurtie sting vol en hij gebruikte d’n vongst zelde of nooit.
Jaere laeter gonge me mè vriende naer de paosmart. Nie voor benaone of voor
de standwaarekers. Nêênt, toe gong ’t ’r om meschie wat mooi vrouwvollek te
versiere en de kefees wazze ope, zôôdà je – een bietjie uit ’t zicht van thuis en
de bure – ietewat meer kon drinke dan aaigelijk goed voor ie was. Zellef was ’k
nie zô’n versierder (aailijk nog steeds nie!), maor afgaonde op de verhaole van
die vriende, in de traain trug naer huis, mot ’r hêêl wat afgefrunnikt zijn. ’t Is
goed dat ’r tredisies as de Gurrekomse paosmart (inclusief aalle mooie vrouwe)
zijn.
De vraeg is wel wat in die tredisies d’n overhand krijgt: de mart uit mijn
vroegere jaere mè benaone en nieuwerwetsigheeje of die van daernae … Wein,
Weib und Gesang?
Van de geschiedenis van d’n ouwe paosmart vong ik, zôôas ’k al schreef, nie
veul trug op ’t wèreld wije web.
Van die nieuwes genogt. Drie jaer geleeje hieuw de pliesie negentien bezoekers
aan. Afkomstig uit d’n hêêle omgeving, meschie dus ok wel uit Slierecht. Ze
wazze dronke, misdroege d’r aaige, beledigde pliesiegente of voldeeje nie aan
een bevel.
Leukerder vong ’k de nieuwighaaid (in dàzellefde jaer) van de flashmob.
Een aandere keer meer daerover!
Gert

Weekmarkt begin vorige eeuw. (nr. 1052)
Zelfs oude Gorinchemse Couranten vermelden niks over de eerste Paasmarkt.
Dan maar dichter bij huis gebleven. Over de eerste Sliedrechtse weekmarkt is
alles duidelijk. Niet op woensdag, maar op donderdag 2 januari 1919! De plaats
het Dr.Langeveldplein. Bekijk de foto eens goed en zie hoe er toen markt werd
gehouden.

