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China
- De geschiedenis en cultuur van Peking -

Colofon

Leerling - informatie

Inleiding
In deze les gaan wij het hebben over de Chinese stad Peking. We kijken
met elkaar naar een stukje geschiedenis van de stad. Hoe is het een stad
geworden en welke belangrijke bijzonderheden zijn er in deze stad? We
kijken naar hoe de mensen in deze stad leven en vergelijken we dit met
Nederland. Welke verschillen zie je?

Woordweb
Schrijf hieronder eens een aantal dingen op die te maken hebben met
Peking? Waaraan moet je denken als je het woord ‘Peking’ hoort?
Welke bijzonderheden zijn daar denk je? Welke
belangrijke/ouderwetse/bijzondere gebouwen kom je daar tegen?
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Google Earth
Met de meester/juf ga je met behulp van Google Earth kijken naar de stad
Peking.
Wat laat de meester/juf allemaal zien?

In welk werelddeel ligt China?

Ligt Peking ten noorden, oosten, zuiden of westen van China?

Wat valt je het meest op aan het plein van de ‘Hemelse vrede?’

De geschiedenis van Peking
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Peking heeft zijn ontstaan te danken aan het feit dat het vroeger op een kruispunt
van belangrijke handelswegen lag.
Ongeveer 1000 v. Chr. komen de eerste sporen van een nederzetting, hier werd
geleefd van handel tussen Mongolen, Koreanen en de rest van China.
In de periode van 936 tot in de 12e eeuw begint Peking een rol te spelen. Het
kreeg een keizerlijke zetel. Het heette toen nog Yanjing en lag ongeveer in het
zuidelijke gedeelte van het huidige Peking.
Na de verwoesting van de Mongolen in 1215 onder leiding van de machtige
Mongoolse leider Dzengis Khan, werd de stad in 1279 weer opnieuw opgebouwd.
Het was tijdens de Yuan-dynastie periode dat de stad opnieuw hoofdstad van
China werd, nu onder de naam Dadu, chinees voor Grote Hoofdstad. Dit is de
eeuw dat Marco Polo de stad bezoekt. In zijn reisverslagen schrijft hij al over het
grote aantal mensen dat in de stad woont, over de mooie woningen en over de
handel die de stad dreef in onder andere juwelen en parels.
In de periode tussen 1406 en 1420 werd het nieuwe Peking opgebouwd. Het
(huidige) Keizerlijke Paleis, oftewel de Verboden Stad, werd midden in het
centrum geplaatst. De meeste oude gebouwen van de huidige stad dateren uit
deze periode.
In 1622 kwam Johann Adam Schall von Bell. Deze kreeg in 1650 toestemming een
katholieke kerk in de stad te bouwen. Aan het begin van de 19e eeuw woonden
er op het hoogtepunt van de Qing-dynastie meer dan 700.000 mensen in de stad.
Niet lang daarna breken er onlusten en opstanden uit. Het Han-nationalisme
brengt vreemdelingenhaat mee en de eerste Jezuïeten worden vervolgd en de
eerste katholieke kerken worden vernietigd.
Voordat de 2e Wereldoorlog uitbreekt, heeft China te maken met dreiging van
Japan. In 1931 waren zij Noordoost China binnen gevallen. In 1937 waren de
Japanners al in de buurt van Beijing. Gedurende de 2e Wereldoorlog
controleerden de Japanners alles, na het einde van de oorlog kwam de
Kwomintang aan de leiding. In 1949 kwam het Volksbevrijdingsleger de stad
binnen. Op 1 oktober dat jaar riep Mao Zedong (een boerenzoon) de
Volksrepubliek China uit.
Diverse jaren van communisme breken aan, evenals jaren van verzet. Het plein
van de Hemelse Vrede in Beijing is in 1989 alles behalve vredig.

Lees het artikel eens rustig door. Welke moeilijke woorden
kom je allemaal tegen? Zet een streep onder de moeilijke
woorden.
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Pak nu een woordenboek en ga op zoek naar de betekenis
van de moeilijk woorden. Schrijf het op in je schrift. Doe het
als volgt: Handelswegen= ……………
Hieronder zie je een tijdsbalk. Vul de jaartallen die onder de
tijdsbalk staan in op de tijdsbalk en schrijf op de lijntjes achter
de jaartallen op wat er dat jaar gebeurde.

Weet je… Dat
Peking al bijna
2100 jaar oud is
en dat er wel
bijna 20
miljoen mensen
wonen?

-1000

1000 v. Chr.
936-12e eeuw
1215
1279
1406-1420_
1622
1650
1937
1949
1989

0

1000

2000

Het Plein van de Hemelse Vrede
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Het Plein van de Hemelse Vrede of Tianan’-menplein (天安門廣場) wordt wel het
grootste plein ter wereld genoemd. Het plein ligt in Peking, de hoofdstad van de Chinese
Volksrepubliek.
Het plein is 880 meter lang en 500 meter breed. Op het oppervlak van 440.000 vierkante
meter kunnen minstens een miljoen mensen samenkomen.
Tianan’-men (Poort van de Hemelse Vrede), dat nu het staatssymbool van de
Volksrepubliek is, dateert uit 1417 en heette toen de Poort van het Keizerrijk.
De poort gaf toegang tot de erachter gelegen Verboden Stad, die vroeger het
keizerlijk paleis was. De poort was van hout en brandde tot twee keer toe af.
Na de brandschade in 1465 werd de poort van steen gemaakt. De tweede
keer werd de poort herbouwd in 1651.
Over de gebeurtenissen in 1989 is genoeg op het internet te lezen.
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Waarom zou dit plein het Plein van de Hemelse Vrede genoemd
worden?

Welke functie heeft dit plein?

Wat gebeurde er in 1989?

Waarom?

