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GANZENMARKT COEVORDEN: EEN 
JAARLIJKS FOLKLORISTISCH EVENEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Coevorden wordt jaarlijks een Ganzenmarkt gehouden.  Deze markt heeft al een hele 

geschiedenis. Vroeger was het echt een markt. Tegenwoordig is het meer een folkloristisch feest. 

Tijdens de ganzenmarkt wordt er veel georganiseerd. Er is voor elk wat wils: Van kermis, 

vuurwerk, tot muziek, verkiezingen en een Ganzenloop.  

 

GANZENMARKT VROEGER 5 

Coevorden ligt in Drenthe en wordt ook wel Ganzenstad genoemd. In Coevorden werd waarschijnlijk al 

sinds eind van de 16e eeuw een Ganzenmarkt gehouden. Ganzen waren goedkoop voor de boeren. En 

ze waren goed te houden. Er was namelijk veel water rond de stad. Je liet ze maar zwemmen. Ook 

zochten ze hun eigen eten. Als de ganzen vetgemest waren, werden ze naar de Ganzenmarkt van 

Coevorden gedreven. Dat gebeurde op een bepaald moment in het jaar, namelijk de tweede maandag 10 

van november. Het drijven van de ganzen gebeurde door ganzenhoedsters. Op de markt in Coevorden 

werden de ganzen verhandeld. De kooplieden die ganzen gekocht hadden, verscheepten deze via 

Rotterdam naar Engeland. Daar kwamen zij op de kerstdis terecht. In het begin van de jaren twintig van 

de vorige eeuw veranderde dat. De kooplieden gingen zelf naar de boeren en kochten daar de ganzen 

op. Ook werd de omgeving van Coevorden steeds droger. Daarom werden er steeds minder ganzen 15 

gehouden en verdween de Ganzenmarkt in deze vorm rond 1920. De Ganzenmarkt met het verhandelen 

van ganzen is uiteindelijk zo rond 1920 verdwenen.    

De winnaars van 2021: Miss Ganzenhoedster Yenah Sanli, Mini-Miss Ganzenhoedster 
Eden Dost en Mini-Mister Ganzenhoeder Jurrian Toussaint 
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BIESTENMOANDAGEN 

De Ganzenmarkt was niet de enige markt in Coevorden. In het begin van de 19e eeuw werden in oktober 

de vier ‘Biestenmoandagen’ (beestenmaandagen) ingesteld. De eerste maandag was de grote veemarkt. 20 

Daar werden ook paarden verhandeld. Vanaf de tweede maandag begon de kermis die drie weken 

duurde. De derde maandag was de ‘Oale Wievenmarkt’. De kinderen kregen dan vrij van school om met 

hun moeders naar Coevorden te gaan om daar inkopen te doen. Na het inkopen ging de jeugd naar de 

kermis. En de ‘olde wieven’ zaten in de cafés rondom de markt. De vierde Biestenmoandag was de 

Ganzenmarkt. Boeren en boerinnen uit de wijde omgeving kwamen langs. ‘s Morgens kochten ze alle 25 

zaken die nodig waren voor de winter en ’s middags vierden ze feest.  

 

FOLKLORISTISCH EVENEMENT 

In 1962 werd de Ganzenmarkt nieuw leven ingeblazen. De eerste Ganzenmarkt na lange tijd vond op 12 

november van dat jaar plaats. Niet als markt voor ganzen maar als folkloristische feestdag voor de 30 

bevolking. Meisjes van de huishoudschool verkleedden zich als ganzenhoedsters. Zij dreven de ganzen 

de stad in. Vanaf 1963 kregen alle leerlingen in Coevorden de hele dag vrij. De ontwikkelingen gingen 

vanaf toen door.  

 

GANZENMARKT NU 35 

Tegenwoordig is het nog steeds een jaarlijks terugkerend folkloristisch evenement. Er worden 

verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er op vrijdagavond voorafgaand aan de Ganzenmarkt 

vuurwerk. In het weekend zal er muziek zijn en is er een koopzondag. Ook vindt dan een 

hardloopwedstrijd plaats: de Ganzenloop. En dan is er de maandag van de Ganzenmarkt. Op die dag 

wordt er een Miss Ganzenhoedster, een Mini-Miss Ganzenhoedster en een Mini-Mister Ganzenhoeder 40 

gekozen. De gekozen Missen en Mister dragen deze titel een jaar lang. In tegenstelling tot de vroegere 

Ganzenmarkt worden de ganzen tijdens de markt nu niet meer door de straten gedreven. Dat is namelijk 

niet gezond voor deze dieren. Ook is er op maandag livemuziek en de Dubbelkans-trekking. En natuurlijk 

is er kermis! Die zal van de woensdag voorafgaand aan de Ganzenmarkt tot en met de dag van de 

Ganzenmarkt plaatsvinden. Er is dus genoeg te beleven voor jong en oud.  45 
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Ganzen Geesje 

Wie in Coevorden rondloopt kan op de Markt het 

beeld van Ganzen Geesje bewonderen. Het is 

gemaakt door de beeldhouwer Johan Sterenberg en 

is op 14 oktober 1978 onthuld. Het is een levensgrote 

Ganzenhoedster geworden met een aantal ganzen 

om haar heen, verwerkt in een prachtige fontein. 

Ganzen Geesje staat symbool voor de belangrijke rol 

die de ganzen al jaren in Coevorden innemen. 

Coevorden is met haar Ganzen Geesje en de historie 

hiervan uniek in de wereld.  
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