Chinees Nieuwjaar
Vuurwerk verjaagt kwade geesten
Het Chinese Nieuwjaar wordt elk jaar uitbundig gevierd. De draak en de leeuw spelen een
belangrijke rol bij het verjagen van kwade geesten. Zij brengen voorspoed en geluk. Wil je
ook zien op welke manier Chinezen Nieuwjaar vieren?
Het is vandaag het Chinees Nieuwjaar en hierbij wenst iedereen "Gelukkig Nieuwjaar" en
zeker voor de Chinezen. Wij wonen hier met ongeveer honderdduizend Chinezen of
Nederlanders van Chinese afkomst. Elk jaar wordt er hier ook voor het Chinese Nieuwjaar
feesten gevierd. Het Chinese Nieuwjaar is geheel anders dan het Nederlandse Nieuwjaar.
Bij hun valt het op 1 januari. De datum van het Chinese Nieuwjaar verschilt van jaar tot
jaar. Elk jaar staat er bij de Chinezen een dier centraal.
Twaalf hebben ze er in totaal, met allemaal een eigen karakter. Zo is het Konijn heel flexibel
en intelligent, staat de Slang voor wijsheid, het Paard is ongeduldig en houdt van een mooi
uiterlijk, en staat het jaar in het teken van de Draak, dan kun je wat verwachten, want een
draak is complex, vurig en doet alles met overgave.
We gaan bij de winkels langs, zaken die d'r allemaal aan meedoen, eh, daar worden de
geesten weggejaagd, voor het Nieuwe Jaar de weg vrijgemaakt, om te zorgen, dat het
geluk zijn weg kan krijgen, de draak wordt gunstig gestemd en die taak wordt verdeeld
voor zowel de draak als de leeuw. Volgens de Chinese legende, duizend jaar geleden, was er
een.., een kwade geest die Njien heet. Die doet allerlei slechte dingen. Hij, vermoordt
mensen, stelen dingen. Eh, op een dag word Njien gevangen genomen door de God in de
Hemel. En Njien wordt gevangen gehouden in de afgelegen bergen. Die mag alleen op één
dag, dat is de Oudejaaravond, eh uit komen, uit de bergen. Maar mensen waren nog heel
bang, dat als die geest d'r uitkomt, uit de bergen, dan ging hij slechte dingen doen. Dus de
mensen kwamen bij elkaar, sommige mensen zeiden, dat de kwade geest bang was voor
lawaai. Dus de mensen dachten aan vuurwerk. Dus op Oudejaaravond mensen afsteken
vuurwerken.
Tijdens de optocht door de stad luiden de leeuwen en de draak het Nieuwe Jaar in. De rode
kleur en het lawaai van het vuurwerk jagen de kwade geesten weg. Daarna is het de beurt
aan de leeuwen, zij krijgen iets te eten, meestal een kropsla en een beloning in een rood
zakje. Maar daar moeten ze wel wat voor doen, want het eten en het zakje hangen bijna
altijd boven de ingang van de zaak.Hier krijgt de leeuw in plaats van sla mandarijntjes en
een pompoen te eten. Mandarijntjes brengen geluk. De afgepelde pompoen geeft hij samen
met de mandarijntjes terug aan de eigenaresse. Het komende jaar zal haar veel geluk en
gezondheid brengen.

