
Schrijf een stukje voor mij Franz (37)  
 

 
Heel waarschijnlijk leest u dit stukje na Pinksteren. Wel hoop ik dat bij het lezen 
van het verhaal het Pinkstergevoel weer een beetje bij u naar boven komt. De 
mensen in de Zaanstreek en Purmerend lezen het verhaal wel tijdens 
Pinksteren. Namelijk op Pinkster 3. Deze dag wordt in die streek al sinds 1574 
gevierd om de bevrijding van de Spaanse overheersing te herdenken. De dag 
staat ook bekend als Bokkiesdag. In Purmerend was er dan de Bokkiesmarkt. 
Tegenwoordig komen de mensen uit de wijde omgeving om op de markt 
Bokbier te drinken. Het is de moeite waard om daar een keer naar toe te gaan. 
Maar hoe is het woord Pinksteren ontstaan? Ik weet dat Pinksteren de viering 
van de uitstorting van de Heilige Geest over de discipelen is. En dat het op de 
50ste dag van Pasen is. Maar het ontstaan van de naam Pinksteren wil ik weten. 
Is het vernoemd naar de pinken, die onderdeel uitmaken van de beide handen? 
Zijn de pinken in de wei of stal de oorsprong van de naam? Ach! U weet het 
ongetwijfeld. Een koe krijgt een kalf en dat jong is een pink als hij of zij iets 
ouder is.  
Ook weet ik, dat het Engelse woord “pink” roze betekent. Roze is echter niet 
mijn kleur en een roze festijn hebben we ieder jaar in Amsterdam en in Tilburg. 
Af en toe misbruik ik het woord Pinksteren. Al heel jong kreeg ik te horen, dat 
ik niet vloeken mag. En vloeken doe ik dan ook niet. Wel kunt u mij Pinksteren 
horen schreeuwen als ik voor de zoveelste keer over een stoeptegel struikel. 
Want het onderhoud in Muiden van de trottoirs door de Gemeente Gooise Meren 
is erbarmelijk. 
FvW. 
 

De veteranen van Fc Weesp/sc Muiden wensen Leo van 
Schaick en familie veel sterkte om het grote verlies van 

Jacqueline te verwerken.  

 


