Vlöggeln in Enschede?
Berend J ager
In het ja ar 12 15 w erd Ensch ed e
bezo cht door een magister, luisterend
naar de naam O livarius C anonicus,
die zich inspande de bew oners van
wat toen no g ee n onbetekenend dorp
was warm te maken voo r een nieuwe
krui sto cht naar het H eilige Land .
Blijkbaar voel de n de En sch ed eërs er
niet veel voor aan de woorden van
deze pr ediker gevolg te geven : voor
zij n oge n voe rde n ze een heid ense
reidans op. Daarbij vo erd en ze
waarschijn lijk een afgodsbe eld met
zich mee. Dat was voor de magister
het signaal zijn bie zen te pakken.
M en heeft w eleen s de th eori e geuit
dat het vlöggeln in O otmarsum
afgeleid is van de opzwepe nde dansen
van ro ndtrekke nde flagellant en. Dat
waren m ens en die zich aardse
genoegens ontzegd en en zich
geselend do or het land tro kken.
Maar zouden de flagellanten hu n
rituele dansen op hun beurt niet
hebb en ontleend aan de heidense
dansrituelen die tijd ens de
blo eip eriode van de middeleeuwen in
onze strek en blijkbaar no g in zw ang
wa ren?
H et is het me est waarschijnlijk dat de
reidans van de En schedeërs in 12 I 5
en het Ootmarsumse vlöggel n op
dezelfde oude G ermaanse traditie
teruggaan .
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As ne bro ed nen goolne n stool met
br enk , wil ze der ok oop zitt n.

Wi ej wilt t beste mer hopp n,
t slechts koomp van zölf wa .
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