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Net als zoveel christelijke feesten heeft ook het paasfeest van 
oudsher tradities. Met name in Twente wordt Pasen uitgebreid 
gevierd. Zo maakt elk dorp of buurschap zijn eigen paasvuur en komt 
men samen om deze aan te steken. Een andere traditie, die o.a. in 
het stadje Ootmarsum, voortleeft is het ‘vlögglen’. Dit folkloristische 
gebruik vindt plaats op Paaszaterdag en tijdens Pasen. De 
‘Paeskearls’, acht katholieke ongetrouwde jongemannen, geboren en 
getogen in Ootmarsum lopen dan gekleed in een beige jas, zwarte 
broek en een hoed op, hand in hand dicht achter elkaar en vormen 
zo een rij. De laatste houdt zijn hand uitnodigend naar achter zodat 
iedereen aan kan sluiten.  
Er worden paasliederen gezongen. 
Op zaterdag hoor je ‘Alleluja den blijden toon’ 
 en tijdens Pasen wordt ‘Christus is 
opgestanden Alleluja’ steeds herhaald. Wil je meer weten over de 
Twentse paastraditie? Kijk dan naar op Uitzending gemist NPO2 
‘Roderick zoekt licht’ van zaterdag 26 maart j.l. 
Maar ook in het westen en elders in het land hebben we onze eigen 
tradities. Denk aan het verven van eieren verstoppen ervan op 
Paasmorgen, tot grote vreugde van de kinderen of aan het genieten 
van een jaarlijkse paasbrunch met heerlijk brood en eiergerechten in 
je paasbeste kleren. Ik herinner me ook nog dat er vroeger bij een 
schoolvriendinnetje een wedstrijd eieren eten werd gehouden. Wie 
de meeste eieren achter elkaar op kon eten was winnaar. Dat was in 
die tijd een spannende gebeurtenis! 
De Twentse traditie ‘vlögglen’ waar dit stukje mee begon, is een 
ingetogen tocht waarbij men hand in hand loopt als teken van 
verbinding: samen het nieuwe leven, het nieuwe seizoen tegemoet.  
Door Jezus’ verrijzenis op Paasmorgen mogen wij, in gedachten hand 
in hand, hoopvol in het licht van Pasen samen verder gaan. 
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