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Paragraaf 1
De Chinese Muur is een wereldwonder
De Chinese Muur is een enorm bouwwerk van ruim 6.400 kilometer lang. De Chinezen
noemen de muur daarom ook wel Muur van 10.000 li (6.440 kilometer). Dit is bijna twintig
procent van de omtrek van de aarde. De muur loopt van de oostkust tot het westen van
China. In totaal over een afstand van 2.700 kilometer. Doordat de muur op veel plekken
door passen en strategische plekken heen moet, loopt hij soms een aantal keer heen en
weer op hetzelfde punt. Hierdoor is de totale muur veel langer dan de werkelijke afstand die
hij overbrugt. Een wereldwonder is een benaming voor opmerkelijke natuurlijke en door de
mens geconstrueerde bouwwerken of gebieden, die door diverse instanties of personen
worden onderscheiden. De wereldwonderen worden nooit afzonderlijk benoemd, maar
worden in een overzicht van zeven bouwwerken of gebieden gepresenteerd. De Chinese
Muur een populaire toeristische attractie. Veel Europeanen kijken vol bewondering naar dit
bijzondere bouwsel en de Chinezen zijn er erg trots op. Er wordt beweerd dat de Chinese
Muur het enige door mensenhanden gemaakte bouwwerk is, dat vanaf de maan te zien is.
Maar dit is niet waar, de muur is veel te smal om te kunnen zien van zo’n afstand. Toch blijft
het een indrukwekkend bouwwerk. Daarom is de Chinese Muur ook uitgeroepen tot een
Wereldwonder in de Moderne tijd.

Paragraaf 2
Algemene informatie over de Chinese Muur
Paragraaf 2.1 De Chinese Muur
Wat de Chinese Muur wordt genoemd, is in werkelijkheid een verzameling van vele lange
muren die in verschillende perioden uit de Chinese geschiedenis zijn gebouwd. De muur was
vanaf het begin meer dan alleen maar een verdedigingswerk: het was de grens met de
beschaafde wereld.

Paragraaf 2.2 Plek van de Chinese Muur
De Muur strekt zich uit van Shanhaiguan bij Bo-Hai, dat 300 kilometer ten oosten van Peking
ligt, tot Lop Nur in het zuidoostelijk deel van de autonome regio Xinjiang. Op dit moment is
de Muur op veel plaatsen beschadigd of afgebroken. Op het punt waar de Chinese Muur
begint (of eindigt), bevindt zich aan de zeezijde in de bijna omsloten Bo-Hai een groot fort.
Dit is jaren geleden herbouwd en wordt ‘de Oude drakenkop’ genoemd.
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Paragraaf 2.3 Waarom de Chinese Muur is gebouwd
Tijdens de 7e eeuw voor Christus, in de periode die in de Chinese geschiedenis de ‘Lente en
Herfstperiode’ (722-403 v. Chr.) wordt genoemd, waren er verschillende volken die een
klein grondgebied hadden en wanden bouwden die vooral uit aardewerk bestonden. Deze
wanden dienden als verdedigingswerk om volkeren die uit het noorden afkomstig waren en
een bedreiging voor de verschillende Chinese volkeren vormden, tegen te houden. Dit
waren vooral rondtrekkende nomadische legers die uit het huidige Mongolië kwamen. In de
derde eeuw voor Christus brak in China de periode van de Qin-dynastie (226-207 v. Chr.)
aan, dit was de eerste dynastie die vrijwel het gehele grondgebied van China besloeg. Tijdens
deze eerste periode van centralisatie in China werd begonnen met het bouwen van de
huidige Muur, stukken die al bestonden werden verstevigd, of juist afgebroken omdat ze
dwars door het grondgebied van de Qin liepen.

Paragraaf 2.4 Hoe de Chinese Muur is gebouwd
Verschillende dynastieën, zoals de Sui-dynastie (581-618), hebben de Muur verstevigd, er aan
verder gebouwd of de lengte ervan uitgebreid, terwijl de Muur tijdens andere perioden, zoals
tijdens de Tang-dynastie (618-908) juist in verval raakte. De Muur is tot stand gekomen door
zware handarbeid. Een combinatie van plaatselijke grondsoorten, varenbladeren en
kiezelstenen werden aangestampt tot een compacte massa. De Muur werd uiteindelijk
voltooid tijdens de Ming-dynastie(1368–1644). In deze periode werden ook de wachttorens
gebouwd van waaruit soldaten konden zien of er vijandige legers naderden en werd het
aardewerk waar de Muur eerst uit bestond, vervangen door steen. Een man kon met een
houten spade, een bamboe mandje om aarde te vervoeren, en opnieuw te gebruiken planken
en stampers, in een maand 5,5 meter muur bouwen, maar er waren 100 man nodig om
dezelfde lengte in steen of baksteen aan te leggen, ook al omdat er dan vaklieden nodig
waren die met baksteen, hout en steen konden werken. De kwaliteit werd scherp in de
gaten gehouden: verslagen uit de vijfde eeuw melden dat een arbeider werd gedood en in de
muur begraven als de opzichter zijn priem 2,5 cm diep in een baksteen kon steken. Dit
maakt ook duidelijk waarom er zoveel legendes zijn over het leven van de mankrachten bij
de bouw van De Muur.

Paragraaf 2.5 De Chinese Muur bezoeken
Badaling, ongeveer 75 kilometer ten noordoosten van Beijing, is het meest bezochte en
bekendste deel van de Chinese muur. Het is hier waar de bekende foto’s van de Muur, die
grillig over de ruige bergen aan de horizon verdwijnt, genomen zijn en waar de grote
verdedigingstorens op de bergtoppen hoog boven de omgeving uitsteken. Dit deel van de
Chinese muur is al meer dan een halve eeuw geleden volledig gerestaureerd, zodat de muur
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die je te zien krijgt eruit ziet zoals de muur (iets na 1500) eruit zag toen hij gebouwd werd.
Bezoekers zijn sprakeloos van ontzag voor dit meesterwerk en bewonderen de durf van zijn
bouwers. Ook al kunnen ze het militaire nut ervan in twijfel trekken. Maar de boodschap is
duidelijk. Dit is de grens van onze wereld. Aan de andere kant begint de buitenwereld. De
muur symboliseert een cultuur die volkomen autonoom wilde zijn. Deze muur is het
hoogtepunt van de Chinese cultuur van muren bouwen. Bijna elke dynastie bouwde zijn
eigen muur. Er bestond een overkoepelend strategisch idee. Sommigen schatten dat alle
muren tezamen minimaal 10.000 kilometer lang zijn. Veel stukken van veel muren moeten
nog gevonden worden. Langs de Gele Rivier, dicht bij de zwaar bevochten Ordos, liggen wat
resten. Her en der steken nog wat stukken wachttoren boven het zand uit. Eeuwenlang
hebben wind en regen geknaagd aan de muren van aangestampte aarde. De resten van de
wallen lijken versmolten te zijn met het landschap. Alsof ze nooit gebouwd zijn. Hier is de
muur nauwelijks een symbool te noemen van de kracht van de natie.
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