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Nieuwsbegrip over Ganzenmarkt Coevorden 
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GANZENMARKT: FEEST IN COEVORDEN!  

In november is het feest in Coevorden. Want het is dan Ganzenmarkt. De Ganzenmarkt 
bestaat al 60 jaar. Vroeger was de Ganzenmarkt echt een markt, maar nu is het vooral 
een feest. De hele stad doet mee.  

GANZENSTAD 

Coevorden ligt in de provincie Drenthe en de stad heeft als bijnaam ‘de Ganzenstad’. 5 

Rond de stad was vroeger veel water. Daar leefden veel ganzen. Het was voor boeren 
makkelijk om ganzen te hebben. De ganzen konden makkelijk rondzwemmen in het 
waterrijke gebied. En de ganzen scharrelden zelf hun eten bij elkaar. De boeren hadden 
de ganzen voor hun veren. En de oudere ganzen werden verkocht om op te eten.  
 

GANZENMARKT VROEGER 10 

De boeren hadden dus ganzen om die later te verkopen. Wilde de boer de ganzen 
verkopen? Dan ging hij ze eerst vetmesten. Het werden dan dikke ganzen. Als ze vet 
genoeg waren, verkocht de boer de ganzen. Ze werden op een vast tijdstip naar 
Coevorden gedreven. Dat gebeurde in het najaar. Op de tweede maandag van 
november was er dan Ganzenmarkt. Het drijven van de ganzen werd gedaan door 15 

ganzenhoedsters. De ganzenhoedsters zorgden ervoor dat alle ganzen bij elkaar bleven 
en naar de markt liepen. Op de markt in Coevorden werden de ganzen verkocht. Later 
werden er door droogte in het gebied steeds minder ganzen gehouden. Daardoor 
verdween de Ganzenmarkt ongeveer 100 jaar geleden als markt voor ganzen. Het werd 

De winnaars van 2021: Miss Ganzenhoedster Yenah,  

Mini-Miss Ganzenhoedster Eden en Mini-Mister Ganzenhoeder Jurrian  
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meer een inkoopdag voor boeren en boerinnen. ’s Morgens kochten ze allerlei spullen 20 

die nodig waren voor de winter. En ‘s middags vierden ze feest in de stad.    
 

BIESTENMOANDAGEN 

De Ganzenmarkt was vroeger niet de enige markt in Coevorden. Er was een serie van 
vier ‘Biestenmoandagen’, beestenmaandagen. De eerste markt was een veemarkt. Hier 
werden bijvoorbeeld paarden verhandeld. De tweede markt was een gewone wekelijkse 25 

markt. Daar kon je bijvoorbeeld groenten kopen of eieren. Vanaf dan begon ook de 
kermis. Die duurde wel drie weken. De derde markt kreeg de naam ‘Oale Wievenmarkt’. 
Kinderen kregen dan vrij van school. Ze konden dan met hun moeders naar de markt. En 
daarna mochten ze naar de kermis. De Ganzenmarkt was de vierde en laatste markt.  
 

GANZENMARKT NU 30 

In 1962 had een aantal mensen het idee om weer te beginnen met de Ganzenmarkt. 
Niet als markt, maar als feestdag. De Ganzenmarkt is een leuk evenement dat bij de 
geschiedenis van de stad hoort. Net als vroeger dreven ganzenhoedsters de ganzen door 
de winkelstraten gedreven. De ganzenhoedsters hadden dan ook kleren van vroeger 
aan.  Een jury koos de Miss Ganzenhoedster, een Mini-Mister Ganzenhoeder en een 35 

Mini-Miss Ganzenhoedster. De ganzen worden nu niet meer door de stad gedreven. Dat 
is zielig voor de dieren. Het past niet meer in deze tijd. De ganzen zijn nog wel ergens in 
de stad te zien. En er is nog wel een verkiezing van de missen en mister. Het is trouwens 
niet alleen feest op de tweede maandag van november. Ook in het weekend ervoor zijn 
er in Coevorden allerlei activiteiten. Er is een vuurwerkshow, een ‘Oale Wievenmarkt’, 40 

straattheater en muziekoptredens. Op zondagmorgen is de Ganzenloop. Dat is een 
hardloopwedstrijd door de stad. En natuurlijk is er kermis. Net als altijd. ⑦ 
 
BRON:  GANZENMARKTCOEVORDEN.NL,  GESCHIEDENISCOEVORDEN.NL,  KIJKOPCOEVORDEN.NL,  COEVORDERNIEUWS.NL  

 

 

 

 

 

ganzen drijven = ervoor zorgen dat de ganzen voor je uit naar een bepaalde plek lopen 

het evenement = de grote gebeurtenis waar veel mensen bij zijn of naar kijken 

In Coevorden staat dit beeld van ‘Ganzen Geesje’  
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