
Verdiepingsdocument over de Chinese Muur 

 

Keizer Qin 

Qin was nog maar dertien jaar toen hij koning werd! Dat is maar een paar jaar ouder dan 

jullie. Hij heette toen koning Zheng. Maar hij wilde geen koning blijven. Nadat hij veel 

veroverd had, riep hij zichzelf uit tot keizer in het jaar 221 v. Christus. Hij was daarmee de 

eerste keizer van China. Maar deze keizer stond wel bekend als een wreed iemand. Mensen 

mochten niet meer leven als ze zijn ideeën niet gehoorzaamden. Hij legde wel nieuwe wegen 

aan en daardoor konden mensen wat makkelijker reizen. Deze keizer wilde ook de Chinese 

Muur bouwen om zijn rijk te beschermen tegen andere volken. Dit komen jullie ook te 

weten bij het doel van de Chinese Muur. Keizer Qin is ook bekend van het terracottaleger. 

Dat zijn allemaal levensgrote beelden van soldaten. Die zijn gevonden in het graf van deze 

keizer. Toen hij gestorven was wilde hij beschermd worden door dit leger. Dat wordt het 

terracottaleger genoemd. De bouwers van het terracottaleger zijn levend met de keizer 

begraven omdat zijn geheim niet bekend mocht worden.  

 

Bouw Chinese Muur 

Keizer Qin gaf dus de opdracht om de Chinese Muur te bouwen. Maar we hebben ook al 

gezien dat het een wrede koning was. Eigenlijk moesten mensen dit bouwen onder dwang. 

Dat is dwangarbeid. Het waren ook zwakke mensen en daarom zijn er ook heel veel 

mensen gestorven tijdens het bouwen. Het was zwaar werk. De muur werd in een aantal 

delen gebouwd en ook met verschillende materialen. Eerst werd met aarde en leem 

gebouwd en daarna ook met steen. De muur is niet in een rechte lijn gebouwd. Hij slingert 

door de bergen. Op plekken waar ze aanvallen van andere volken verwachtten, maakten ze 

ook nog uitkijktorens en forten. Zo konden ze ver en goed kijken of de vijand eraan kwam. 

Door oorlogen zijn er wel delen van de muur kapot gegaan, maar er zijn ook nog delen 

waar de muur echt nog goed gebleven is. En daarom komen er ook zoveel toeristen naar 

verschillende plekken van de muur.  

 

Doel Chinese Muur 

Wat is het hoofddoel van de Chinese Muur? Het hoofddoel van de Chinese Muur was het 

verdedigen en beschermen van het land tegen nomadische volken uit het omringende 

gebied.  

Als we terugkijken in de geschiedenis zien we dat de Chinese Muur drie periodes kent; de 

Qin-dynastie, Han-dynastie en Ming-dynastie.  

Qin-dynastie: In deze eerste periode stond de eenheid van het rijk centraal, dit uitte zich in 

het bouwen van de Chinese Muur. 

Han-dynastie: In de tweede periode werd de Chinese Muur uitgebreid en werd deze vooral 

gebruikt om het land te beschermen, onder andere tegen de Nomaden. 

Ming-dynastie: In de derde periode werd de Chinese Muur uitgebreid en werd deze vooral 

gebruikt om het land te beschermen en de Mongolen buiten de deur te houden. 

Waarde Chinese Muur TOEN 

Was de Chinese Muur waardevol of waardeloos? 

De Chinese Muur heeft het land lange tijd beschermd tegen invloeden van buitenaf. De 



Chinese Muur bracht scheiding aan tussen keizerrijken en de andere koninkrijken. De 

Chinese Muur voorkwam overval en plundering, diende als communicatiemiddel en 

vervoersmiddel en kenmerkte een ontwikkelde Chinese cultuur.  

Uit de geschiedenis blijkt echter dat het doel van de Chinese Muur niet altijd bereikt is. In 

eerste instantie leek de Chinese Muur zeer succesvol te zijn als verdedigings- en 

beschermingsmiddel, maar later is gebleken dat het de vijand meermalen gelukt is om China 

binnen te vallen. In de derde periode, de Ming-dynastie, is geprobeerd om de muur te 

herstellen en beter te bewaken, maar ook tijdens deze periode is het veel volken gelukt om 

China binnen te vallen. Daarnaast moet de Chinese Muur onderhouden worden als je wil 

dat deze waardevol is. In de geschiedenis zien we dat de Chinese Muur in verval is geraakt, 

en dat mensen stukken van de Chinese Muur gebruikten voor het bouwen van huizen en 

spoorlijnen. Ook werd de Chinese Muur aangetast door erosie. Toch mag er geconcludeerd 

worden dat de Chinese Muur tijdens de verschillende dynastieën grotendeels aan zijn doel 

voldaan heeft en van waarde is geweest, dus waardevol! 

Waarde Chinese Muur NU 

Is de Chinese Muur nu nog waardevol? 

De Chinese Muur wordt als bijzonder en waardevol gezien vanwege zijn geschiedenis, het is 

een nationaal symbool en een toeristische trekpleister. 

In 1987 is de Chinese Muur opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO en in 2007 is 

de Chinese Muur opgenomen in de lijst van de 7 nieuwe wereldwonderen. De Chinese 

Muur wordt door veel Chinezen bezocht, omdat het een belangrijk onderdeel is van hun 

geschiedenis. Daarnaast wordt de Chinese Muur bezocht door toeristen van over heel de 

wereld. Het toerisme vormt een gevaar voor de Chinese Muur, omdat de Chinese Muur 

daardoor in verval raakt. Er is geprobeerd om de Chinese Muur te repareren, daar is ook 

een wet voor gekomen. De Chinese Muur moet zo gerestaureerd worden dat het aanbeeld 

hetzelfde blijft.  

Voor de Chinezen geldt: 不到长城非好汉 bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn 

Je bent pas een behoorlijk mens als je op de Chinese Muur bent geweest. 

  

https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E4%B8%8D
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E5%88%B0
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E9%95%BF
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E5%9F%8E
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E9%9D%9E
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E5%A5%BD
https://chinese.yabla.com/chinese-english-pinyin-dictionary.php?define=%E6%B1%89
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