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Muren 

Muren zie je overal om je heen. 
Niets bijzonders zou je denken. 
Dit boek gaat over vijf  bijzondere muren. 
Vier van de vijf  muren in dit boek zijn gebouwd uit angst. 
Angst voor vijanden of  zelfs angst dat de burgers uit een 
land liever in een ander land wilden wonen. 
Je leest er meer over in dit boek. 
 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Waarom is de Klaagmuur belangrijk voor Joden? 
 Waarom werd de Chinese muur gebouwd? 
 Waarom werd de Berlijnse muur gebouwd? 
 Waarom bouwde keizer Harianus een muur? 
 Waar bouwde het Duitse leger in de Tweede 

Wereldoorlog een muur? 



1. De Klaagmuur 

Tempel 
De Klaagmuur wordt ook wel Westmuur genoemd. 
Het is de westelijke muur rond de Joodse tempel (1)
op de Tempelberg in Jeruzalem in Israël. 
De tempel zelf  werd in het jaar 70 door de 
Romeinse bezetters vernietigd.  
De Klaagmuur was niet een echte tempelmuur, 
maar een muur die het tempelcomplex omringde en 
ondersteunde. 
Omdat de Klaagmuur de enige nog zichtbare muur 
is van de tempel speelt deze muur een belangrijke 
rol in de Joodse godsdienst. 
De Tempelberg is voor Joden de meest heilige 
plaats die er is.  
De tempel was immers Gods huis. 
De tempel mocht niet door Joden binnengegaan 
worden.  
De westelijke muur was de grens.  
Die muur was en is de plek waar je het dichtst bij 
God kon komen (2). 
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Briefjes 
Veel Joden lieten en laten aan de muur hun verdriet 
zien. Daarom wordt de muur door niet-Joden vaak de 
Klaagmuur genoemd. 
Mensen die de muur bezoeken, stoppen vaak een 
briefje tussen de voegen van de muur.  
Op die briefjes staan gebeden en verzoeken. 
Joden zullen nooit hun rug naar de muur keren.  
Na het bidden lopen ze uit eerbied voor God achteruit. 
De Tempelberg 
De Klaagmuur (1) op de Tempelberg ligt tussen de 
Rotskoepel (2), een islamitische gedenkplaats (geen 
moskee), en de Al-Aqsamoskee (3). Deze moskee is 
voor moslims de derde belangrijke bedevaartplek. 
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2. De Grote Muur 

Verdediging 
De Grote Muur wordt ook wel de Chinese Muur 
genoemd. Deze muur heeft een lengte van maar 
liefst 6.259 kilometer. 
De muur is een onderdeel van een 
verdedigingswerk. Dit verdedigingswerk 
bestaat ook nog uit verdedigingsgeulen en 
natuurlijke verdediging zoals bergen, heuvels 
en rivieren.  
Alles bij elkaar is het verdedigingswerk bijna 
9000 kilometer lang. 
De Grote Muur werd gebouwd als verdediging 
van het Chinese Keizerrijk tegen oprukkende 
ruitervolken uit het noorden.  
Volkeren als de Hunnen, Mongolen en Mantsjoes 
waren nomaden. Ze trokken rond met hun vee 
op zoek naar goed grasland. 
De bouw 
Het eerste deel van de muur werd rond 200 voor 
Chr. gebouwd. Het was nog geen echte muur, 
maar meer een aarden wal. Zo’n 400 jaar later 
raakt dat deel van de muur in verval. 
Pas 700 jaar later zou de muur weer hersteld 
worden. Losse delen van de muur werden met 
elkaar verbonden. Het wordt het bouwwerk dat 
wij nu nog steeds kennen. 
 

DE GROTE MUURDE GROTE MUUR  



Er hebben meer dan een half  miljoen arbeiders 
aan de muur gewerkt.  
Dat waren vaak boeren uit de omgeving.  
Zij werden gedwongen aan de muur te werken. 
Het was gevaarlijk werk, vaak hoog in de bergen. 
Veel arbeiders overleefden de bouw niet. 
Bewaking 
Toen de muur klaar was, werd deze bewaakt door 
meer dan een miljoen soldaten.  
Over de muur liep een weg van steen. In de muur 
werden meer dan 1000 forten en uitkijktorens (1) 
gebouwd.  
De soldaten op de uitkijktorens hadden contact 
met elkaar door middel van vuren.  
Naderde er een vijandelijk leger van 500 soldaten 
dan werd er een groot vuur met één dikke 
rookwolk gemaakt. Vier dikke rookwolken 
betekende een leger van 10.000 soldaten. 
Verval 
Delen van de muur raakten door de eeuwen heen 
in verval . Stenen uit de muur werden gebruikt om 
huizen te bouwen.  
Ook raakte de muur beschadigd door moderne 
oorlogen. De Chinese Muur is tegenwoordig een 
wereldmonument. Het is een grote trekpleister 
voor toeristen die China bezoeken. Daarom zijn 
delen van de muur weer gerestaureerd. 
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3. De Berlijnse Muur 

Verdeeld 
De Berlijnse Muur was een muur die de stad Berlijn in 
twee delen verdeelde tussen 1961 en 1989. 
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd 
het verslagen Duitsland opgedeeld in 4 delen.  
Die delen werden tijdelijk bestuurd door de landen die 
Duitsland verslagen hadden : 1. Engeland, 2. Sovjet-
Unie, 3. Frankrijk en 4. Amerika. De hoofdstad Berlijn 
werd ook in 4 stukken verdeeld. 
De stad Berlijn lag in het deel dat door Sovjet-Unie 
(tegenwoordig Rusland) bestuurd werd.  
Het zou later Oost-Duitsland worden.  
De drie andere delen onder Amerikaans, Engels, en 
Frans bestuur werd West-Duitsland. 
Spanning  
In 1945 lopen de spanningen tussen de Sovjet-Unie en 
Amerika en andere Westerse landen op.  
De Amerikanen zien in het communisme van de Sovjet-
Unie een groot gevaar. Datzelfde geldt voor de Sovjet-
Unie die zien in het kapitalisme van het Westen een 
groot gevaar.  
Binnen de stad Berlijn ontstaat een grens tussen Oost 
en West.  De West-Berlijners hoorden bij  het vrije West-
Duitsland, maar woonden wel in het communistische 
Oost-Duitsland. 
 

Duitsland na de oorlog 
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Vluchten 
Een deel van de Oost-Berlijners mist de vrijheid van het 
vrije westen. Zij begonnen de grens over te steken naar 
West-Berlijn. 
Steeds meer Oost-Duitsers volgden hun voorbeeld.  
In 1961 startte men met de bouw van een muur (1).   
De Berlijnse Muur werd een muur om Oost-Duitse burgers 
binnen hun eigen land te houden. De Muur werd zo een 
symbool van het onvrije communisme.  
Ondanks de bouw van de muur vluchten er nog steeds 
mensen naar het westelijk deel.  
Vluchters werden zonder pardon doodgeschoten. 
Er komen in totaal 136 van deze vluchtelingen om. 
De val van de muur 
In 1989 vonden er grote veranderingen in de Sovjet-Unie 
plaats. De Sovjet-Unie werd vrijer. 
Mensen gingen steeds meer protesteren en de overheid 
gaf  steeds meer toe. 
Op 9 november 1989 ging de grens open tussen Oost en 
West-Duitsland en tussen Oost– en West Berlijn.  
Het was het begin van een groot volksfeest.  
In 1990 gingen Oost– en West-Duitsland samen verder als 
één Duitsland. De Berlijnse Muur werd afgebroken op een 
paar delen na.  
Die delen bleven staan als monument (2), een herinnering 
aan alle slachtoffers. 

Een Oostduitse grenswacht vlucht 
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Romeinse rijkRomeinse rijk  

4. De Muur van Hadrianus 

Het Romeinse Rijk 
De Muur van Hadrianus was een 
verdedigingsmuur aan de noordgrens van het 
Romeinse Rijk. 
Keizer Hadrianus (1) bouwde deze muur tussen 
de jaren 122 en 128 in de provincie Britannia, 
het tegenwoordige Groot-Brittannië.  
De muur was een onderdeel van de grens van 
het Romeinse Rijk. Die grens werd ook wel limes 
genoemd. 
Macht 
De muur was opgetrokken uit steen en plaggen. 
Een plag is een afgestoken stuk van de 
bovenlaag van gras of  heide. 
De muur diende om stammen vanuit het noorden 
buiten het rijk te houden.  
In de muur zaten wel poorten.  
Op die manier kon handel gedreven worden met 
stammen die buiten de muur woonden. 
De Muur van Hadrianus was vooral een teken 
van macht van het grote Romeinse Rijk. 
De muur had een lengte van 120 kilometer.  
De hoogte en dikte van de muur was niet overal 
gelijk. Dat had veel te maken met de bouw-
materialen die men in het gebied kon vinden.  
Op veel plaatsen was de muur wel 3 meter dik en 
5 tot 6 meter hoog. 

BritanniaBritannia 
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Forten en soldaten 
Op vaste afstanden werden 14 grote en 80 
kleine forten gebouwd.  
Die forten werden bewoond door in totaal 
zo’n 9000 Romeinse soldaten. 
Voor de muur lag een glooiing en een 
gracht waarin stokken met scherpe punten 
stonden. 
 
 
 
Verval 
Rond het jaar 400 werd deze Romeinse 
muur overbodig. Het Romeinse Rijk op het 
vasteland van Europa had moeite haar 
grenzen te verdedigen.  
Men had daar meer soldaten nodig.  
Alle Romeinen uit Britannia verhuisden 
naar het vasteland.  
Andere stammen namen hun plek in. 
De muur raakte langzaam in verval (1). 
Stenen uit de muur werden gebruikt voor 
de bouw van huizen. 
Nu is de muur een toeristische trekpleister.  
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5. De Atlantische Muur 

Geen echte muur 
De Atlantische Muur was eigenlijk geen muur, 
maar kreeg wel die naam.  
Het was een verdedigingswerk van 2685 kilometer 
lang dat bestond uit bunkers met kanonnen, 
versperringen en mijnenvelden.  
Dit verdedigingswerk begon in het hoge noorden 
van Noorwegen en liep door tot in Zuid-Frankrijk. 
Oorlog 
De Atlantische Muur werd aangelegd door Duits-
land tijdens de Tweede Wereldoorlog (1).  
Het Duitse leger had in 1940 een groot deel van 
West-Europa in handen. Deze bezette gebieden 
moesten verdedigd worden aan de zeekant. 
Bovendien voerde het Duitse leger ook een oorlog 
in het oosten met Rusland.  
De verovering van Rusland ging erg traag.  
Door de Atlantische Muur hoopten de Duitsers 
minder soldaten in het westen nodig te hebben.  
Die soldaten konden dan in het oosten ingezet 
worden tegen het Russische leger.  
Het plan was om maar liefst 15.000 bunkers aan te 
leggen. Door een gebrek aan brandstof  en 
bouwmateriaal (beton) werden het er maar 6000.   
 

 

Atlantische Muur 
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Extra moeilijk 
De Duitsers besloten om vooral kusthavens 
goed te gaan verdedigen.  
Om de doorgang extra moeilijk te maken 
voor o.a. tanks en amfibievoertuigen werden 
er diepe grachten gegraven. Ook werden 
drakentanden (1), aspergeversperringen (2) 
en tankmuren  aangelegd. 
 
D-day 
Op 6 juni 1944 breken Amerikaanse, Britse 
en Canadese soldaten door de Atlantische 
Muur in Normandië in Frankrijk (3). 
Dat gebeurt na een landing vanuit zee en uit 
de lucht. Na zware gevechten weten troepen 
een deel van het strand in handen te houden. 
Zo kunnen steeds meer schepen aanleggen 
met troepen en voertuigen.  
Deze dag staat bekend als D-day.  
D-day is de militaire codenaam voor deze 
eerste dag van de bevrijding van Europa. 
Ruim twee en een halve maand later zal de 
hoofdstad Parijs bevrijd worden.  
Het zal nog tot in mei 1945 duren, voordat 
het Duitse leger zich helemaal overgeeft. 
 

ENGELANDENGELAND  

FRANKRIJKFRANKRIJK  33  
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Filmpjes 

De Klaagmuur in Jeruzalem 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/de-klaagmuur-

de-heiligste-plek-voor-joden/

#q=klaagmuur  

De Berlijnse muur 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/de-berlijnse-

muur-scheiding-tussen-oost-en-west-

duitsland/#q=berlijnse%20muur  

https://schooltv.nl/video/de-klaagmuur-de-heiligste-plek-voor-joden/#q=klaagmuur
https://schooltv.nl/video/de-klaagmuur-de-heiligste-plek-voor-joden/#q=klaagmuur
https://schooltv.nl/video/de-klaagmuur-de-heiligste-plek-voor-joden/#q=klaagmuur
https://schooltv.nl/video/de-berlijnse-muur-scheiding-tussen-oost-en-west-duitsland/#q=berlijnse%20muur
https://schooltv.nl/video/de-berlijnse-muur-scheiding-tussen-oost-en-west-duitsland/#q=berlijnse%20muur
https://schooltv.nl/video/de-berlijnse-muur-scheiding-tussen-oost-en-west-duitsland/#q=berlijnse%20muur






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantikwall 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_muur 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muur_van_Hadrianus 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klaagmuur 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijnse_Muur 
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