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Op de dag dat Coevorden 349 jaar geleden 
werd bevrijd bulderde donderdag 30  
december het kanon weer in de vesting-
stad. Het ontzet van Coevorden werd  
herdacht en met het aanvaarden van het 
ambt van slotvoogd op 1 oktober 2021 van 
de stad Coevorden werd Renze Bergsma  
tevens tot opperbevelhebber van de Schut-
terij van Koeverden benoemd.  
 

 
 
Met een kanonschot en het overhandigen 
van een oorkonde werd de benoeming tot 
opperbevelhebber bekrachtigd.  
 

 
 
 
In december kwam voor de derde keer een 
vertegenwoordiger van het Landelijk  
Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) 
naar Coevorden om een schouw uit te  
voeren bij de Schutterij van Koeverden. Na 
eerdere schouwen met een visuele inspec-
tie van kleding en exercitie werd op 30 de-
cember gelet of alle handelingen om met 

een kanon te mogen schieten correct wer-
den uitgevoerd. Hierbij werd gelet of alle 
veiligheidshandelingen in acht werden ge-
nomen.  
 

 
 
Om zelfstandig te mogen optreden als 
Schutterij van Koeverden moet het lid zijn 
van het LPLG. Momenteel is Exercitie       
Peloton Bourtange nog de mentor van de 
Schutterij van Koeverden.  
 
 
Wat staat er voor 2022 op het  
programma. 
 
Naast Het 350-jarig herdenkingsfeest op 
26, 27 en 28 augustus zullen wij, waar  
mogelijk medewerking verlenen aan        
diverse evenementen in het kader van het 
350-jarig ontzet.  
Wij werken daarin nauw samen met  
Coevorden Culturele Gemeente en het  
Stedelijk Museum Coevorden. 
 

 
 
De  Schutterij van Koeverden zal in 2022 
een eigen verplaatsbaar kanon  
presenteren. 
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Een overzicht van activiteiten die wij zelf 
organiseren en evenementen waaraan wij 
onze medewerking verlenen. 
 
Op zondag 10 juli herdenken wij de inname 
van Coevorden op 12 juli 1672 door  
Christoph Bernhard von Galen, de bisschop 
van Münster oftewel Bommen Berend. 
 

 
 
En natuurlijk herdenken en vieren wij het 
ontzet van Coevorden op vrijdag 30 decem-
ber. Door een list van onze stadsheld, 
schoolmeester en koster Meindert van der 
Thijnen werd de bisschop van Münster met 
zijn troepen op 30 december 1672 uit  
Coevorden verdreven. 
  

 
 
Daarnaast is de Schutterij aanwezig op za-
terdag 9 april bij de opening van de ten-
toonstelling “Helden van Coevorden” en  
zaterdag 8 oktober bij de opening van de 
tentoonstelling “350-jarig ontzet van Coe-
vorden”. Beide tentoonstellingen zijn in het 
Stedelijk Museum Coevorden te zien.  
Ook bij de onthullingen van stadsgravures 
zal de Schutterij acte de présence geven. 

En dan het evenement waar iedereen naar 
uitkijkt: Het 350-jarig herdenkingsfeest van 
het ontzet van Coevorden in 1672 op  
26, 27 en 28 augustus 2022 met de Slag 
om Coevorden. 
 
Programma (onder voorbehoud) 
Vijdagavond is er na de opening een krans-
legging bij het monument van  
Meindert van de Thijnen, aansluitend volgt 
een fakkeltocht vanaf de Markt naar het 
van Heutszpark waar tot 22.00 uur de  
klanken van een troubadour zullen klinken. 
 

 
 
Na de inspectie van de troepen start  
zaterdag om 10.00 uur het programma met 
demonstraties van de re-enactmentgroepen 
en 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz, 
muziekoptredens en natuurlijk de Slag om 
Coevorden. Op de Markt is een 
oud-hollandse markt en in de winkelstraten 
zijn diverse muziekoptredens en de militai-
ren van weleer zullen patrouilles lopen. 
 

 
 
Honderden re-enacters zullen om 11.30 uur 
en om 14.00 uur strijd leveren om  
Coevorden van de bisschop van Münster te 
bevrijden. Zegevierend zullen de strijders 
het centrum van Coevorden binnentrekken.   
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Om 17.00 uur ontmoet het heden en verle-
den elkaar. De re-enacters nemen het dan 
op tegen 12 Infbat AASLT Regiment Van 
Heutsz, deze ongelijke strijd levert een 
spectaculair schouwspel op.  
 

 
 
Aansluitend zal het dagprogramma zater-
dag worden afgesloten met een daverende 
uitvoering van "Ouverture 1812" van 
Tschaikowsky. Het Reünie Orkest Artillerie 
wordt dan bij gestaan door alle re-
enactmentgroepen.  
 
Zaterdag zullen ook diverse activiteiten in 
het kader van Coevorden Culturele  
Gemeente  aansluiten bij de Slag om 
Coevorden. 
 
Zondag zal 12 Infbat AASLT Regiment Van 
Heutsz om 10.30 uur het programma star-
ten met sensationele demonstraties. Ook 
de re-enactmentgroepen laten weer zien 
wat zij in hun mars hebben en Vive les 
Gueux en het Reünieorkest Regiment van 
Heutsz laten van zich horen. Door alle  
re-enactmentgroepen zal om 14.00 uur nog 
één keer de Slag om Coevorden worden 
nagespeeld. Rond 16.00 uur zal het evene-
ment feestelijk worden afgesloten.  
 

 
Op verzoek van Stichting Culturele Dorpen 
Zuidenveld zal Vilan van de Loo zondag-
middag in De Fabriek een lezing houden  
over Generaal van Heutsz. 

Gedurende drie dagen keert Coevorden het 
laatste weekend van augustus terug naar 
1672. Bij de stadsgracht zullen kanonnen 
bulderen en schoten worden gelost met 
musketten.  
 
Wij gaan met veel energie en enthousiasme 
werken aan de speciale editie van de Garni-
zoensdagen met de Slag om Coevorden  
 
Beleeft het laatste weekend van augustus 
de herovering van Coevorden, waan je in 
verloren tijden!  
 
 
Op verzoek van St. Garnizoensstad Vesting 
Coevorden is een ensemble, bestaande uit 
muzikanten van de Breibergers uit  
Dalerpeel samengesteld.   
 
Het vijftal zal bij bijzondere gelegenheden 
in het kader van het 350-jarig ontzet  
passende muziek ten gehore brengen.  
Uiteraard zullen ze in tenue uit die tijd hun 
optredens verzorgen. In de volgende 
nieuwsbrief meer over het ensemble.   
 
 
Help mee om de geschiedenis van  
Coevorden “levend” te houden. 
 
We kunnen niet zonder sponsoren en wij  
willen hen dan ook bedanken voor hun 
steun zodat wij op gepaste wijze het 350-
jarig ontzet van Coevorden dit jaar kunnen 
herdenken en vieren. 
 
Nog geen sponsor? Geen nood. Via 
sonja@adtrem.nl of info@garnizoensdag-
coevorden.nl kunt u informatie krijgen over 
de mogelijkheden om dit evenement te 
steunen. 
 
Stichting Garnizoensstad Vesting Coevor-
den zoekt enthousiaste vrijwilligers die het 
leuk vinden om de handen uit mouwen te 
steken tijdens de Slag om Coevorden. 
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