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PINKSTEREN 2020

Net zoals Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag en 
Hemelvaartsdag zal ook Pinksteren dit jaar wat anders 
verlopen dan normaal. Wij hebben daarom ook voor 
Pinksteren een boekje samengesteld. In dit boekje kunt u 
onder andere gedichtjes, mandala's, puzzels, raadsels en 
interessante weetjes over Pinksteren vinden, om toch 
nog op een leuke manier bij deze feestdag stil te staan.
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TRADITIES PINKSTEREN

In Nederland waren er vroeger rondom Pinksteren veel 
traditionele activiteiten. Veel tradities zijn ondertussen niet 
meer bekend onder de Nederlanders waardoor vele 
langzaam verdwijnen.

Welke tradities waren er vroeger allemaal? Lees hieronder 
meer over de oude Pinkstertradities van Nederland. 
Misschien herkent u er nog een aantal.

Pinksterkroon

De Pinksterkroon is een traditie die 
steeds minder te zien is. De 
Pinksterkroon werd altijd met 
Pinksteren geplaatst op een centrale 
plek in de stad of het dorp. De 
Pinksterkroon kent vele vormen. 
Sommigen herkennen de boom op de 
afbeelding hiernaast wellicht, anderen 
zijn misschien bekender met de krans 
van voorjaarsbloemen die met 
Pinksteren werd opgehangen.

Tegenwoordig is de Pinksterkroon 
vaak geen echte boom meer. De 
Pinksterkroon die nu veel te zien is, is 
een paal versierd met slingers en 
bloemen (een meiboom) waar 
kinderen omheen kunnen dansen.

Volkskundekalender, 1935
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TRADITIES PINKSTEREN

Pinksterpoppen
Dit was tot 1988 ook een bekende traditie. Met Pinksteren 
werd er soms een pop van stro geplaatst op het dak, 
meestal bij vrijgezellen of bij stellen die net waren getrouwd, 
als ?aanmoediging?. Deze poppen werden in de nacht van de 
eerste Pinksterdag geplaatst. Tegenwoordig wordt dit dus 
niet meer gedaan, het dak is nu 'gereserveerd' voor 
Sinterklaas.

Luilakken
Deze traditie werd vaak op de zaterdag voor Pinksteren 
gedaan, al begonnen jongeren soms al in de nacht van 
vrijdag op zaterdag. Bij deze Pinkstertraditie werden er elk 
jaar mensen uitgeroepen tot luilak. Luilakken zijn mensen 
die op zaterdag laat opstaan. Meestal werden deze mensen 
op ludieke wijze wakker gemaakt. Voor de luilakken was er 
ook een liedje: 'Luilak, beddezak. Staat om negen uren op. 
Negen uren, hallef tien, heb je die Luilak al gezien?? 

Pinksterbruidjes
Vroeger werd er met Pinksteren ook vaak 
een meisje uitgeroepen tot Pinksterbruid. 
Zij werd versierd met lentebloemen en 
een krans en wandelde vervolgens door 
het dorp. Hierbij werden er soms ook 
lekkernijen ingezameld, die daarna onder 
de jeugd verdeeld werden. Deze traditie 
bestaat op sommige plekken in 
Nederland nog wel, maar vooral als 
kinderfeest waar veel bij wordt gezongen 
en gedanst.

Schoemaker, 1718
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PINKSTERBLOEMEN

In 't boerenland, vlak bij een sloot

een wei vol pinksterbloemen.

Zacht lila in het groen vlak bij het water,

het geluk zit vaak in kleine dingen.

Ga niet te snel, en blijf eens staan

daar bij zo'n wei vol pinksterbloemen.

- Rita Arends

Van der Molen, 2006
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PUZZEL 1: WOORDZOEKER
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QUIZ

1 Pinksteren wordt gevierd op de 49e dag na Pasen.
a. Waar
b. Niet waar

2 Vroeger werden er ook met Pinksteren 
kaartjes gestuurd (een Pinkstergroet). 

a. Waar
b. Niet waar

3 Op tweede Pinksterdag wordt gevierd dat Jezus naar 
de hemel ging.
a.  Waar
b. Niet waar

4 Pinksteren werd in Nederland ook wel Rosenpasen 
genoemd.

a.  Waar
b. Niet waar

5 Pinksterpoppen werden vroeger geplaatst bij...
a. Mensen die 40 jaar getrouwd zijn
b. Jongeren
c. Mensen die net getrouwd zijn
d. Mensen die te laat opstaan
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QUIZ

5 Luilakken zijn mensen die...
a. Te vroeg naar bed gaan
b. Te laat naar bed gaan
c. Te laat uit bed komen
d. Op de bank hangen

6 Wat is geen (oude) Pinkstertraditie?
a. Pinksterbruidjes
b. Pinksterkroon
c. Pinksterpoppen
d. Pinksterbloem

7 De Pinksterbruidjes dragen een Pinksterkroon.
a. Waar
b. Niet waar

Bonusvraag
9 Welk festival wordt elk jaar rond Pinksteren 

georganiseerd?
a. Pinkrock
b. Pinkpop
c. PinkSter
d. SingPink
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NAAMDAG
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PUZZEL 2: DOOLHOF
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RAADSELS

Wat zit er één keer in een minuut, twee keer in een 
moment maar nooit in een duizend jaren?

________________________________________________________

Naar welke kant rijdt deze bus op? Link of rechts?
a. Links
b. Rechts

Ik ben groot als ik 'jong' ben maar als ik oud ben, 
ben ik juist klein. Wat ben ik?

________________________________________________________

1.

2.

3.
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RAADSELS

De vierde en zevende dag van de week spreken 
hierover niet altijd de waarheid.

________________________________________________________

Ik besta alleen als er licht is maar verdwijn als er 
licht op me komt. Wat ben ik?

________________________________________________________

4.

5.

Ik leef in de winter, ga dood in de zomer en groei van 
boven naar beneden. Wat ben ik?

________________________________________________________

Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar. Niet in een 
seizoen, wel in een maand. Niet in een week, maar 
wel in een dag. Wat ben ik?

________________________________________________________

6.

7.
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Wanneer het buiten heel koud is
heb ik het gevoel van rust en stilte

Langzame groeiers met een ijslaagje
Heb stille wens van een wintersneeuw.

Gras begint te geuren, kleuren
Voorjaartjes met nieuwe stengels

Vogels zingen weer, zoemende bijen
Lenteweide met uitgelaten blater, loeier.

Zon is steeds meer verweven geraakt
met azuurblauwe en witte van de hemel

Vlinders in de buik, een heerlijk vrij gevoel
Een zomermoment zit nog fris in je geheugen.

Knisperende boombladeren op de grond
Snak naar traandruppels, land stroomt vol

Melancholie, nostalgie kleeft op de herfsthuid
Vier seizoenen laten diepe sporen na in ieders hart.

- Catherine B.

VIER SEIZOENEN
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MANDALA HERT
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MANDALA BLOEM
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MOPPEN

Een man van weinig woorden

Een man loopt langs een bloemenzaak, op de 
voordeur staat: 'Zeg het met bloemen!'

"Ach", denkt hij, "dat is wel eens leuk voor mijn 
vrouw."

Dus hij gaat naar binnen en vraagt om één 
roos."Eéntje maar?" vraagt de bloemiste.

"Ja", antwoordt hij, "ik ben een man van weinig 
woorden."

Puzzelen

Hans maakt een puzzel van dertig stukjes. Dan 
komt Anne binnen en zegt: "Wat een leuke puzzel, 
hoe lang heb je erover gedaan?" "Twee jaar", 
antwoordt Hans. "Is dat niet een beetje lang?" 
vraagt Anne verbaasd. "Nee hoor, ik heb er zelfs de 
helft van de normale tijd over gedaan. Want op de 
doos staat vier tot vijf jaar!"

Dobbelsteen

Pieter ging met zijn moeder ganzenbord spelen. 
Pieter pakt de dobbelsteen en gooit hem hard 
tegen het plafond. ?Maar waarom doe je dat?? 
vraagt moeder. ?Wie het hoogst gooit mag 
beginnen? zegt Pieter.
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ANTWOORDEN 

PUZZEL 1: WOORDZOEKER
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QUIZ

PUZZEL 2: DOOLHOF

1 a.
2 a.
3 b.
4 a.
5 c.
6 c.
7 d.
8 b.
9 b.
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RAADSELS

Wat zit er één keer in een minuut, twee keer in een 
moment maar nooit in een duizend jaren?

Antwoord: De letter M.

Naar welke kant rijdt deze bus op? Link of rechts?

Antwoord: Links. De deur van de bus zit namelijk aan de 
rechterkant, op de afbeelding is er geen deur te zien dus de bus 
rijdt naar links.

Ik ben groot als ik jong ben maar ik ben als ik oud 
ben juist klein. Wat ben ik?

Antwoord: Een kaars.

1.

2.

3.
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De vierde en zevende dag van de week spreken 
hierover niet altijd de waarheid.

Antwoord: Het weer. Donderdag en zondag.

4.

Ik besta alleen als er licht is maar verdwijn als er 
licht op me komt. Wat ben ik?

Antwoord: Een schaduw.

5.

Ik leef in de winter, ga dood in de zomer en groei van 
boven naar beneden. Wat ben ik?

Antwoord: Een ijspegel.

Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar. Niet in een 
seizoen, wel in een maand. Niet in een week, maar 
wel in een dag. Wat ben ik?

Antwoord: De letter A.

6.

7.
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