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HERKOMST VAN HET VLÖGGELEN NU EINDELIJK DUIDELIJK ?  

Allerlei verhalen doen al jaren de ronde over het ontstaan van het inmiddels door de UNESCO tot 

immaterieel erfgoed verheven paasgebruik in Ootmarsum : het Vlöggelen.  

Door de jaren heen hebben vele historici een verklaring voor het ontstaan van het aloude gebruik 

proberen te vinden. De komst van de digitale media maakt het mogelijk de veelheid van gegevens 

naast elkaar te leggen en uit te pluizen wat de meest waarschijnlijke oorsprong is. 

 

Oorsprong van het vlöggelen in Ootmarsum : iets minder een mysterie ?  

Vlöggelen zou ontstaan zijn doordat tijdens de reformatie de geestelijken van het klooster Het Stift in 

Weerselo werden verjaagd en als afscheid en uit dank aan de burgers van Ootmarsum voor de goede 

gaven in de voorliggende jaren, een rondgang hielden. In de grijze oudheid werden al ‘ommegangen’ 

of processies gehouden.  Geselbroeders ofwel “Flaggelanten” (herkomst naam vlöggelen ?), hielden 

met Pasen een rondgang uit boetedoening op veel plekken in het land. Vroeger werd door de regel 

de spot gedreven met katholieke rituelen (door de katholieken zelf) en daar hoorde boetedoening 

ook bij, vertelt historicus Herman Pleij. Het optreden van een jonge-mannen-verbond (in principe 

steeds ongetrouwden) was ook verbonden met de jacht op vrouwen. Dat mocht alleen bij dergelijke 

feesten op vastenavond. “Flagellare” (zichzelf geselen) en de populaire uitdrukking in de 17e en 18e 

eeuw van het ‘vogelen’, te weten seks bedrijven, is ook niet onbekend in de context van de 

vastenavond-festiviteiten. Historicus Paul Abels geeft aan dat het meer een vreugde-uiting is van de 

katholieke inwoners omdat ze in 1795 de godsdienstvrijheid herkregen en een rondgang deels ook 

voortkomt uit de traditionele voorjaars-dansen rond de vrijheidsboom.  

Die laatste versie komt dicht bij de conclusie die getrokken kan worden na het doorspitten van de 

archieven van het Huis Ootmarsum. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het vlöggelen in 

Ootmarsum hoogstwaarschijnlijk is ontstaan vanuit  een volksfeest dat voortkomt uit de traditionele 

“Vastenoavondgaank” voor de bevolking van Ootmarsum, waarvoor de bewoner van het Huis 

Ootmarsum jaarlijks uitnodigde. Een feest dat afgeblazen werd en waarvoor de heer van het Huis 

Ootmarsum een stuk grond overdroeg aan de gemeente onder de voorwaarde dat dit bestemd werd 

als locatie om de festiviteiten rond Pasen te laten plaatsvinden.  Bij de speurtochten in oude 

archiefstukken kwamen verschillende puzzelstukjes samen die een logische verklaring voor de 

herkomst van het oude gebruik in Ootmarsum geven.  
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Een van die archiefstukken is het reisverslag uit 1847 van de Podagristen waaronder Harm  

Boom : toen ging er een licht branden. Hun bezoek aan Ootmarsum wordt uitgebreid beschreven, ze 

brachten veel tijd door met het snuffelen in de oude archieven in het stadhuis en beschreven het 

bezoek “Ernstig en Luimig”.  De historie en de werkelijkheid van 1847 in Twente aangenaam verteld.  

‘Wanneer je in Ootmarsum bent kun je niet om het ‘Vleugelen” heen’ schrijft hij.                                  

Het “Vleugelen” en het ‘Stremke smietn’ wordt door hem in één adem beschreven. In die 

beschrijving trekt hij min of meer de conclusie dat het vleugelen voortkwam uit volksspelen met 

rondgang die volwassen jongelingen uit Ootmarsum jaarlijks met Pasen organiseerden op de 

Paasweide. Daar kon hij wel eens gelijk in hebben.  

“Stremke smietn” is een spel waarbij de jongelui gaffel-takken -straampn- van de tegenpartij moeten 

omgooien. Stremke is een verkleinwoord van Straampn ofwel gaffel. Een tweetandige tak. Gaffel 

staat voor een landbouwgereedschap en werd vroeger als ploeg gebruikt en als tweetandige vork bij 

het hooien. In de volksmond was het woord een symbool voor tegendraadsheid : He is nen straampn  

maar ook he is straampheuring, ‘tegendraads’.    

De volksspelen die op de stadsweide blijkbaar rond 1850 nog werden gehouden, trokken veel 

jongeren aan.  Op de paasweide was het nadien een groot feest voor jong en oud. “Soms zijn het er 

wel 200”, schrijft Harm Boom.  Dat is veel voor die tijd, want Ootmarsum telde toen nog geen 1600 

inwoners.   

En dan komt het. “Het feestgedruis werd afgesloten met een gang naar het centrum in lange rijen 

onder het zingen van geestelijke Paasliederen”. Volgens zijn reisverslag “zetten daarbij de bewoners 

van de huizen gastvrij hun deuren open waar de slinger doorheen trekt en onderwijl groeit de stoet 

aan en eindigt op het marktplein bij het stadhuis.”   

Dus in 1847 werd er al ‘gevlöggeld’. Is dat een logische voortzetting van de volksspelen die vanaf 

1635 op de paasweide plaatsvonden ?  Dat er geestelijke liederen werden gezongen was ook niet zo 

gek want tijdens de reformatie was het verboden het katholieke geloof openbaar te belijden. 

  
Start van het Vlöggelen in Ootmarsum op de Paasweide  

Maar waarom  hielden die jongelui destijds een feestelijke bijeenkomst op de paasweide ? Ook hier 

is een duidelijke aanleiding. De paasweide was  rond 1630 eigendom van de adellijke familie Von  

Heyden op het Huis Ootmarsum. Baron Johan Diederich van Heiden was eigenaar van de voormalige 

Commanderie Ootmarsum. Vele jaren lang werden de inwoners van Ootmarsum tegen Pasen 

uitgenodigd op het landgoed voor een jaarlijks feestmaal : de “Vasteloavondgaank” .    
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Vastenoavendgaank door David Vinckhoorn 1629  

De heer van het Huis Ootmarsum wilde deze vasteloavendgaank afschaffen tot grote woede van de 

inwoners. De burgerij van Ootmarsum bestormde het huis begonnen het zelfs te plunderen. Om van 

de ellende af te zijn zorgde Johan Diederich von Heyden voor een tegenprestatie door een bezit van 

het grondstuk “De Hooge Gaarde” over te dragen aan de gemeente voor spelen en vermaak van de 

burgerij. Het document zit nog in het oude archief van de stad Ootmarsum. En ook in de 

overdrachtsdocumenten in het Landesarchiv NRW in Münster, waarbij de Ridderlijke Duitse Orde - 

Balije Westfalen, het bezit Commanderie Ootmarsum overdroeg aan de familie Von Heyden, staat dit 

nog eens in het Duits beschreven.  Die overdracht was het begin van  een volksfeest voor de 

Ootmarsummers op de paasweide met aansluitend een rondgang door het stadje.  

  
Beschrijving van de overdracht van “De Hooge Gaarde” in het Landesarchiv Westfalen in Münster.  
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Baron Johan Diederich von Heyden en het Huis Ootmarsum  

De Commanderie Ootmarsum was particuliere havezate geworden en de familie wilde het gewone 

volk niet meer op het landgoed hebben voor een feestje. Als goedmaker stelde hij dus de paasweide 

ter beschikking voor feestgedruis door de inwoners en gaf er  nog eens een vergoeding van honderd 

zilveren Dukatons bij. (Dukaton was de zwaarste zilveren munt die Nederland in die tijd kende. Onlangs 

bracht op een veiling 1 Dukaton 5.000 Euro op….). Op 28 december 1635 vond de overdracht van de 

grond aan de gemeente plaats. Daarmee was de huidige Paasweide, gelegen tegen de flank van de 

Kuiperberg, - in die tijd dus genoemd “De Hooge Gaarde” -  een Ootmarsumse volksfeestlocatie met 

Pasen.   

  

Vastenavond-spelen in de 16e eeuw door Pieter Bruegel  

Wanneer aangenomen wordt dat vanaf 1635 de festiviteiten op de paasweide plaatsvonden en dat 

hierna de aansluitende rondgang door het centrum is begonnen, dan past dat ook in het verhaal van 

Harm Boom. Het door hem beschreven “Stremke smietn” op de paasweide in 1800 is een overblijfsel 

van de volksspelen waarvan in de loop der jaren alleen de rondgang is overgebleven. Volksspelen 

waren het dus met een feestelijk afsluiting. Meester W.J.C.van Wijngaarde uit Rijssen (1818-1882) 

beschrijft de afsluiting zo : “In Ootmarsum danst de jeugd hand in hand door de huizen, waarvan de 

bewoners die dag de voor- en achterdeuren voor de joelende menigte open moeten laten staan”.                                    

Allemaal begonnen in 1635. Je zou gerust kunnen constateren dat het vlöggelen dus nu al bijna 400 

jaar oud is.  

De jonge mannen die toen de spelen en de rondgang moesten regelen, toen er een speciaal terrein 

beschikbaar werd kwam : dat zijn de Poaskeerls van nu.   

Vele, vele generaties heeft dit gebruik standgehouden. Veel details van het oude gebruik zijn logisch 

terug te voeren op die tijd. De oudere Ootmarsummers weten nog dat er op de paasweide altijd een 

paar kraampjes stonden met snoepgoed, fruit en drankjes  :  is dat misschien ook een overblijfsel van 
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de feesten die in de 17e eeuw hier plaatsvonden ? Ook vinden sommigen mensen het raar dat de 

Poaskeerls de café ’s aandoen en niet vies zijn van een alcoholisch drankje  : zou ook dat een restant 

zijn van het ontstaan van de rondgang : een feestelijke afsluiting van een sportieve ontmoeting op de 

“Hooge Gaarde” ?.  Begrijpelijk is dan ook dat het vlöggelen geen kerkelijke processie kan zijn en kan 

het zingen van ‘Alleluja de blijden Toon’ en ‘Christus is opgestanden’   gezien worden als een soort 

protestlied van de jongelui in een katholiek Ootmarsum waar door de reformatie het katholieke 

geloof in de 16e eeuw verboden was.                           

Dat er nu nog elk jaar een wisseling plaatsvindt in de bezetting van de 8 poaskeerls voor de 

organisatie van het geheel, waardoor er jaarlijks twee poaskeerls bijkomen en elk jaar er twee 

afgaan : dat kon best uit die tijd van het ontstaan van het evenement vierhonderd jaar geleden 

kunnen stammen, waar toen al elk jaar steeds een jongere garde de organisatie op zich moest 

nemen. Er bestaat ook nu nog een vast gebruik dat steeds op witte donderdag voor Pasen een 

vertegenwoordiger van de gemeente de Poaskeerls persoonlijk een vergoeding voor de kosten van 

het vlöggelen overhandigd, ook dat kan een relict zijn van de overeenkomst die destijds door de 

bewoner van het Huis Ootmarsum in 1635 met het toenmalige gemeentebestuur afgesloten is.  

De conclusie is dus zeer aannemelijk dat het vlöggelen geen kerkelijke achtergrond heeft en hoogst 

waarschijnlijk is ontstaan vanuit de traditionele ‘Vastenoavondgaank’ voor de inwoners van 

Ootmarsum die op de Commanderie / Huis Ootmarsum werd aangeboden. De omslag naar een 

volksfeest op - met rondgang vanaf-  de locatie ‘Hooge Gaarde’ tegen de Kuiperberg aan, vond dus in 

1635 plaats. In de loop der eeuwen is het volksfeestkarakter verdwenen, maar bleef de rondgang 

door het centrum bestaan.  

Eenieder mag natuurlijk voor zichzelf uitmaken welke versie van het ontstaan als geloofwaardig kan 

worden bestempeld. Het is een unicum dat het gebruik door honderden jaren heen, stand wist te 

houden. Ook daardoor blijft het een unieke traditie die het meer dan waard is om te behouden. De 

Twentse historicus J.J.van Deinse beschreef honderd jaar geleden al het vlöggelen en vroeg zich toen 

ook af hoe lang het gebruik nog in stand zou blijven. Zijn zorg van toen was gelukkig ongegrond.  

Het vlöggelen is daarmee wel het ultieme symbool in Twente waaraan duidelijk de zware drang van 

de tukkers tot het behoud van het oude af te lezen is. Een oud gebruik dat al zo lang in stand wordt 

gehouden en waarvan de huidige generaties niet meer weten hoe het ontstaan is, moet wel heel erg 

bijzonder zijn. Zo’n gebruik is het zeker waard begrepen en gekoesterd te worden.   

Rob Meijer 2021  
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