
Museum Rotterdam luidt het jaar van het Varken  
in met mini-expo over Chinese Rotterdammers 

 
Rotterdam, 4 februari - De viering van het Chinees Nieuwjaar op 5 februari 2019 - het 
begin van het jaar van het Varken -  is aanleiding om extra aandacht aan de Chinese 
gemeenschap in Rotterdam te geven. Hoogtepunt van de mini-expo is een 20 meter lang 
Chinees drakenkostuum. Het is door zusterstad Shanghai aan de Chinese gemeenschap in 
Rotterdam geschonken bij het 650-jarig bestaan van de stad in 1990. Op 8 februari wordt 
de mini-expo geopend.  
 
Het feestelijke beest gaf de openingsceremonie van de pagode vlakbij de Euromast destijds 
extra sfeer. Daarna is de draak tien jaar lang met Chinees Nieuwjaar meegevoerd door de 
straten van Rotterdam. In 2000 ging de draak met pensioen in onze collectie, maar nu slingert 
hij weer even door de stad in Museum Rotterdam! 
 
Rotterdammers hebben allerlei achtergronden en culturen. Onder en met elkaar wordt gevierd 
en herdacht; van Sinterklaas tot Holi Phagua, São João en Suikerfeest, van Keti Koti en de 
bevrijding tot Koningsdag en een landskampioenschap van Feyenoord. In de collectie van 
Museum Rotterdam zijn natuurlijk ook deze feesten en herdenkingen terug te vinden. Zo ook 
het Chinees Nieuwjaar.  
 
De Rotterdams Chinese kunstenaar Fenmei (Echt Rotterdams Erfgoed nr. 0020) zet haar roots 
in om Rotterdammers met elkaar en de Chinese cultuur te verbinden. Voor het Chinees 
Nieuwjaar belicht ze in het Museum Rotterdam Lab de Rotterdamse thema’s - Sport, 
Vernieuwing, Culturen, Zorg, Werk en Groen - bezien vanuit de Chinese gemeenschap. Het 
twintig meter lang Chinees drakenkostuum uit de historische collectie kronkelt van thema naar 
thema. 
 

De expo is onderdeel van het Museum Rotterdam Lab en is t/m 24 maart te zien. 
 
	

 

Voor vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Museum Rotterdam | Nina Aelbers | n.aelbers@museumrotterdam.nl 

 

Over Museum Rotterdam 

Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische collectiestukken en 
nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van de stad en haar bewoners – van 



nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige metropool. Een unieke combinatie die 
gedurfde exposities en impact oplevert, in het museum en in de stad. Museum Rotterdam, 
het meest Rotterdamse museum ter wereld.  

 

Over Echt Rotterdams Erfgoed 

Museum Rotterdam heeft niet alleen een rijke historische collectie. We volgen ook 
objecten, personen en organisaties die nú geschiedenis schrijven in onze stad. Museum 
Rotterdam krijgt hierbij hulp van Rotterdammers. Zij weten wat en wie belangrijk is in hun 
buurt. Het resultaat is een actieve collectie met liefde voor de stad: Echt Rotterdams 
Erfgoed.  

 

 

Informatie draak: 

Materiaal: 
bamboe, zijde, katoen, kunststof, metaal, verf 

Afmetingen: 
kop: 220 cm hoog, 90 cm breed en 170 cm diep 

dresseerbal: 30 cm diameter op een 2 meter lange stok 
totale lengte: ca. 20 meter 

Het kostuum wordt tijdens de drakendans door zo´n tien man in beweging gebracht. 

 

Over het Chinees Nieuwjaar 

De Chinese gemeenschap in Rotterdam vormde voor de Tweede Wereldoorlog de grootste 
Chinese gemeenschap van Europa. Chinees Nieuwjaar wordt in Rotterdam dan ook al lang 
traditioneel gevierd. 

Het Chinees Nieuwjaar is een lentefeest dat met veel rituelen gepaard gaat. Luid vuurwerk 
verjaagt boze geesten die kwaad in de zin hebben. Voordat het vuurwerk mag worden 
afgestoken, maken draak en leeuw onder begeleiding van trommelaars een rituele dans langs 
Chinese ondernemers in de stad. De leeuwendansers proberen de boven de winkelingang 
gehangen slablaadjes te verorberen. Zo verjagen ze het kwaad en brengen ze geluk voor de 
eigenaar. In ruil hiervoor ontvangen ze rode envelopjes met geld erin. Geld en welvaart spelen 
een grote rol in de nieuwjaarsrituelen. 

De aanloop naar de eigenlijke viering duurt twee weken. Net als bij de voorbereidingen van 
andere nieuwjaarsfeesten wordt het huis schoongemaakt, worden schulden vereffend, ruzies 



bijgelegd en nieuwe kleren aangeschaft. Familie en vrienden eten samen een maaltijd met 
symbolische gerechten. De keukengod krijgt bijvoorbeeld stroop om de mond gesmeerd 
zodat hij bij de hemelgod een positief verslag uitbrengt over het afgelopen jaar. Vlak voor 
begin van het feest wordt zoetig gebak van kleefrijst gegeten dat Nian Gao heet. Dat klinkt 
hetzelfde als de woorden voor Hoog Jaar.  Op oudejaarsavond staan negen gerechten op 
tafel; negen is het getal voor de eeuwigheid. Vervolgens ontvangen kinderen een rode 
geluksenvelop met geld. 

 

 


