
Een verhaal over het ontstaan van het Chinese Nieuwjaar 

© kleuteridee.nl 

Alleen voor direct gebruik met kinderen 



Heel lang geleden leefde er in China een monster die mensen opat.  
Hij heette Nian.  



Het monster woonde diep in de oceaan. Daar sliep hij elke dag, behalve de laatste dag van 
het jaar, oudejaarsdag. Dan werd Nian wakker en kwam op het land. Hij at dan alles wat hij 

vinden kon en tegenkwam. Deze dag en nacht was iedereen heel bang. 
  



Ieder jaar op oudejaarsdag  kwam Nian terug.  Het monster was veel te sterk voor 
iedereen. Niemand kon hem overwinnen. De mensen die het wel geprobeerd hadden 

waren allemaal gedood. De mensen uit het dorp spraken met elkaar af dat ze op 
oudejaarsdag naar de bergen zouden vluchten om daar te schuilen. 



Eén jaar, op oudejaarsdag, kwam er een reiziger in het dorp op zoek naar eten en een 
schuilplaats. Iedereen, met uitzondering van een oude vrouw, was heel druk bezig met 

inpakken. Niemand had tijd om hem vriendelijk een bord noedels te geven en een plaats 
om te slapen. Alleen de oude vrouw gaf hem eten en een plaats om te. De vreemdeling  
was blij dat de oude vrouw zo goed voor hem was. Hij besloot om haar een geheim te 

vertellen dat hij al heel lang wist. Een geheim over hoe ze geen last meer zouden hebben 
van het monster 



Die avond toen Nian bij het dorp kwam, was het in alle huizen donker, behalve in het 
huis van de oude vrouw. Toen Nian, het monster, dat licht zag, likte hij zijn lippen af 

van verwachting en ging naar het huis van de oude vrouw.  



Opeens werd hij begroet met een oorverdovend lawaai van eindeloos ontploffende 
rotjes. Het monster was bang en geschrokken. Daarna zag hij dat het huis was bedekt 

met rood papier.  



Dat maakte hem nog banger. Hij rende zo snel mogelijk terug en dook in de oceaan. 



Toen de mensen van het dorp de volgende dag terug kwamen, zagen ze dat er niets 
ergs met de oude vrouw gebeurd was. Iedereen was nieuwsgierig wat ze had gedaan 
om het monster te overleven. De oude vrouw vertelde de mensen uit het dorp dat het 

monster bang was voor harde geluiden en de kleur rood. 



Het volgende jaar bleven alle mensen in het dorp. Ze bleven heel de nacht op en staken 
rotjes af. Ook staken ze rode lantaarns aan om hun huizen en plakten rode papieren op 

hun muren en deuren. Ze droegen rode kleding en dansten op harde muziek. Ze 
sloegen hard op de gongs en drums. Vanaf dat jaar is het monster nooit meer terug 

gekomen. Dit werd uiteindelijk een traditie en een manier om het Chinese Nieuwjaar te 
vieren. 


