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Lodewijk Napoleon
BEZOEKT OOTMARSUM
HERDENKING VAN Een
historisch koninklijk bezoek

In 2009 is het tweehonderd jaar geleden dat de rooms-katholieke parochie van Ootmarsum weer
in het bezit werd gesteld van haar kerk van de H. H. Simon en Judas.
Het besluit daartoe werd genomen door de toenmalige koning van Holland, Lodewijk Napoleon.
Hij bracht in het voorjaar van 1809 een bezoek aan Twente en besliste dat in meerdere plaatsen,
waaronder Ootmarsum, de katholieken hun kerk terugkregen.
De protestanten die tot dan toe de r.k. kerk in gebruik hadden, kregen daarop toestemming een
nieuwe kerk te bouwen.
De parochie van de H.H. Simon en Judas en de kerkenraad van de Nederlands Hervormde
Gemeente te Ootmarsum hebben gemeend aandacht aan die gebeurtenis te moeten schenken.
Ook al honderd jaar geleden, in 1909 liet men dat feit niet ongemerkt voorbij gaan en werd een
feestelijke, historische optocht gehouden, waaraan vele tientallen parochianen deelnamen. Foto’s
en beschrijvingen geven nog een indruk van de inspanningen die men leverde om er een
feestelijk geheel van te maken.
Een werkgroep, bestaande uit leden van beide geloofsgemeenschappen, aangevuld met terzake
deskundigen is reeds een aantal keren bijeen geweest om plannen te ontwikkelen om die
belangrijke gebeurtenis zo feestelijk mogelijk te herdenken.
De bedoeling is dat op zondag 29 maart 2009, de datum waarop in 1809 het
besluit over de teruggave in Ootmarsum bekend werd gemaakt, een grootse historische stoet
door Ootmarsum zal trekken. Deze stoet moet een reconstructie zijn van de grote groep,
waarmee Lodewijk Napoleon was omringd toen hij de stad binnentrok.
De koning en zijn gevolg werden natuurlijk op hun tocht door de stad begeleid door inwoners.
Kinderen die met de stoet meeliepen, maar ook burgers die langs de kant stonden.
De koning op bezoek: dat was immers geen alledaagse gebeurtenis!

Programma.
De historische optocht zal bestaan uit twee grote delen : 1.het koninklijk bezoek en 2. een
Ootmarsum – delegatie. Tijdens de tocht zal de stoet op een aantal plaatsen stoppen, omdat daar ooit
een belangrijke gebeurtenis plaatsvond. Ook deze zullen zo waarheidsgetrouw mogelijk worden
nagebootst en waar dat mogelijk is, zullen parochianen en leden van de hervormde gemeente bij zo’n
gebeuren worden ingeschakeld.
De stoet zal om 14.00 uur starten bij de Wyllandrie op de Kuiperberg en volgt dan de route :
Almelosestraat, Grotestraat, Oostwal, Oldenzaalsvoetpad, Smithuisstraat met een stop ter hoogte van
het Molenhuisje bij het Openluchtmuseum. Vervolgens Smithuisstraat, Radboudstraat, Keerweer,
waar gestopt wordt bij het Drostenhuis.Op het Kerkplein stapt het gezelschap uit de koetsen en
vervolgt te voet de route over de Markt en door de Schiltstraat, Grotestraat, Ganzenmarkt naar de
hervormde kerk voor de volgende stop. Hierna gaat het gezelschap over ’t Pläske en het Kerkplein.
Hier zal een reconstructie van het overleg van de Koning met de Ootmarsumse bestuurders
plaatsvinden in de vorm van een toneelstuk.Afsluitend leest de Koning de proclamatie voor vanaf het

bordes van het voormalige raadhuis.Hierna zal in de r.k.kerk een oecumenische viering worden
gehouden, waaraan een gelegenheidskoor medewerking zal verlenen.
Na afloop van die viering is iedereen uitgenodigd om over de gebeurtenis na te praten onder het genot
van negentiende-eeuwse hapjes en drankjes.

De organisatie
De werkgroep heeft een reeks aan te organiseren onderwerpen op het programma staan : de
vormgeving van de historische figuren. Hiervoor is inmiddels contact gelegd met de stichting Oud
Oranje in Assen die voor figuranten in historische kleding kan zorgen. Ook zal de vereniging De
Koets’nkearls gevraagd worden medewerking te verlenen m.b.t. de koetsen, evenals de rijvereniging
De Bergruiters,de Harmonie Caecilia, de toneelverenigingen, scouting,de scholen etc.
De stoet zal bestaan uit koning Lodewijk Napoleon en zijn gevolg, waarbij we denken aan een zestal
rijtuigen. Maar er zullen veel meer mensen moeten deelnemen en hiervoor doen we een beroep op de
inwoners van Ootmarsum en omgeving. Zo zal er een groot aantal kinderen nodig zijn. Zij moeten met
de stoet meelopen en langs de route staan te juichen. Die kinderen moeten wel kleding dragen die bij
die tijd past. We zullen trachten afbeeldingen en patronen van die kleding te krijgen. Belangstellenden
kunnen dan aan de hand daarvan kleren maken. Dat we daarbij aan de hulp van moeders en oma’s
denken, zal duidelijk zijn. Ook zal aandacht worden besteed aan passende versiering van de straten.
De Franse tijd is een belangrijke periode geweest voor Nederland. De Fransen waren bezetters van
Nederland maar de Franse koning Lodewijk Napoleon heeft in de vier jaren van zijn bewind geweldig
veel zaken aangepakt en veel nieuwe structuren ingevoerd waarvan we tot op de dag van vandaag
gebruik maken. De herdenking van dit historische koninklijk bezoek van toen is een mooie aanleiding
het gevoel voor het verleden en de rijke geschiedenis voor velen tastbaar en herkenbaar te maken.

Dit alles als eerste berichtgeving. We zullen u steeds tijdig van de ontwikkelingen op de hoogte
houden, maar vragen nu al vast om over het gebeuren na te willen denken en eventueel plannen te
maken. Dat kan in familiekring, maar ook in wijken, straten en verenigingen.
Namens de voorbereidingsgroep,
Jan Mistrate Haarhuis
Contactpersonen historische stoet:
Toon Heupink tel. 291781
e-mail: theupink@home.nl
Rob Meijer, tel. 291846
e-mail: rp.meijer@tiscali.nl
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