dag 9 maandag 14 december
De Kerstboom:
* Sinds wanneer zijn er kerstbomen in Nederland?
In de voorchristelijke tijd was de boom versierd met slingers en lichtjes een teken va nieuw
leven waar mensen naar uitkeken in de winterdagen
Tijdens het Réveil – een christelijke opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw –
werden er in Nederland veel
zondagsscholen opgericht. Binnen deze
zondagsscholen ontstond het gebruik om
rond Kerst een boom neer te zetten. Zo
raakte de kertboomtraditie ook bekend
onder de ‘gewone Nederlanders’. Eerder
al bestond er met name onder vrijzinnig
protestanten in ons land de gewoonte om
een kerstboom in huis neer te zetten.
Met name het Vaticaan heeft zich in de
negentiende en twintigste eeuw lange tijd
flink verzet tegen het opzetten van
kerstbomen. Deze bomen hadden immers
een heidense oorsprong en weinig van
doen met het christelijke kerstfeest. Vooral
in de negentiende eeuw waarschuwde de Rooms-Katholieke Kerk regelmatig tegen de
heidense gebruiken rond kerst. Niet eerder dan in 1982 stonden er voor het eerst
kerstbomen in het Vaticaan in Rome.
(WW)

* Als je huis te klein is voor een boom of je wilt dit jaar iets anders: Kerstboom haken
Het patroon voor de kerstboom:
T 1: maak een magische ring van 3 st, 4 l, 3 st, 4 l, 3 st, 4, sluit met een hv in de eerste 3
l. Keer
T 2: 3 l voor het eerste st, 2 st, 6 l, 3 st haak je in de lossenboog, 4 l om naar de volgende
lossenboog te kunnen gaan. [3 st, 6 l, 3 st] 4 l. Herhaal nog een keer. Sluit met een hv.
Keer
T 3: Je werk bestaat nu uit 3 hoeken van de boom en 3 zijkanten. Haak 3 l als het eerste
st. 3 st in de lossenboog aan de zijkant. 1 st in het middelste stokje van 3 uit de vorige
toer. 4 st in de lossenboog op de hoek, 6 l, 4 st. Herhaal voor de hoeken en de zijkanten.
Sluit met een hv. Niet keren.
T 4: Je bent aan de onderkant van de boom. Haak een voet: 3 l als eerste st. 3 st op de
vorige 3 st. Haak nu verder in vasten de hoek van de voet om: 2 v in de zijkant van het
stokje. 1 hv in de hoek van de voet. Een v op elke stokje. In de onderste hoeken van de
boom: 4 v, 1 l, 4 v. In de top van de boom: 4 v, 2 l, 4
De boom is klaar. Werk de draad weg. Haak evt. een sliert van 50 l. als strik of lusje boven
in de boom.

