
Beroemde gebouwen 



 Beroemde gebouwen  

1. Notre Dame 4 

 2. De Verboden Stad 6 

3. De Toren van Pisa 8 

 4. Het Colosseum 9 

 5. De Taj Mahal 11 

6. Het Parthenon 13 

7.  Filmpjes 15 

 Pluskaarten A en B 16 

 Bronnen  18 

 Colofon en voorwaarden 19 

inhoud 



Beroemde gebouwen 

Gebouwen zijn van alle tijden, maar niet alle gebouwen 
overleven de tijd. 
In dit boek lees je over zes gebouwen die nog steeds 
overeind staan. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is een kathedraal? 
 Welk boek maakte de Notre Dame beroemd? 
 Waar dankt de Verboden Stad haar naam aan? 
 Waarom staat de Toren van Pisa zo scheef? 
 Waar werd het Colosseum voor gebruikt? 
 Wat is een mausoleum? 
 Voor wie werd de tempel het Parthenon gebouwd? 



1. De Notre Dame 

Twee eeuwen 
Notre Dame betekent Onze Vrouwe:Maria (1).  
Ter ere van haar werd deze reusachtige kathedraal in 
Parijs gebouwd. De bouw duurde bijna twee eeuwen. 
Een kathedraal is de hoofdkerk voor een bisschop.  
In de kerk had de bisschop een aparte stoel die ook 
wel cathedra (kathedraal) genoemd werd. 
 
Gotiek 
De Notre Dame werd gebouwd in de toen moderne stijl 
van de gotiek. In de gotiek bouwde men heel hoog, 
Een kathedraal had de vorm van een kruis (2).  
Gotische gebouwen hadden ook roosvensters (3) die 
veel licht doorlieten. Roosvensters waren gemaakt in 
glas en lood. Zo’n venster zat meestal aan de 
westkant. Dat zorgde voor het mooiste effect van het 
zonlicht. Hoogte, het kruis en veel licht waren allemaal 
symbolen om God te eren door dit gebouw. 

 

 

Gebouwd tussen: 
1163 en 1345 

Stijl: Vroeg gotiek 
Hoogte schip: 35 m. 
Hoogte toren: 69 m. 
Lengte:  130 m. 
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Het boek van de armen 

De Notre Dame is binnen en buiten rijk 
versierd met beelden en schilderijen. 
Het onderwerp is steeds de bijbel en 
de heiligen. Alles was erop gericht om 
de mens over God te leren. 
De kathedraal vertelt het verhaal van 
de bijbel in beelden.  
De Notre Dame wordt daarom ook wel 
het boek van de armen genoemd. 
 

 De klokkenluider 
Begin 19e eeuw raakte de Notre Dame 
in verval. Gelukkig was er de Franse 
schrijver Victor Hugo die inzag hoe 
waardevol de kathedraal was. 
Hij schreef het boek “De klokken-
luider van de Notre Dame”.  
Het boek is tot op heden nog populair.  
De klokkenluider is het onderwerp van 
veel films en musicals.  
Hierdoor werd de kathedraal populair 
bij bezoekende toeristen. 



 

Gebouwd tussen: 
1406 en 1420 

 
Paleis tot: 1924 
Museum: in 1925 
Lengte:  960 m. 
Breedte: 750 m. 

Paleis 
De Verboden Stad is het paleizencomplex van 
waaruit de keizers over China heersten. 
Het complex is 600 jaar oud, maar de gebouwen 
die er nu te zien zijn, stammen uit de 18e eeuw. 
In totaal woonden er 24 keizers uit 2 dynastieën: 
de Ming– en de Qing-dynastie.  
Het woord dynastie betekent een familie van 
heersers die elkaar opvolgen. 
De Verboden Stad is te vinden in de hoofdstad 
Peking (Beijing). 
De laatste keizer 
In het paleizencomplex woonden ongeveer 1000 
mensen. Er was een enorme hofhouding voor de 
keizerlijke familie. Voor elke andere burger was 
het complex verboden terrein.  
De mensen binnen de Verboden Stad waren 
afgesloten van de buitenwereld. In 1912 werd de 
toen 6-jarige keizer Puyi (1) afgezet.  
Hij woonde nog tot 1924 in de Verboden Stad. 
In 1925 werd de Verboden Stad een museum.  

Nu pas kunnen voor het eerst gewone 
mensen  het complex bezoeken. 

2. De Verboden Stad 
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De Meridiaanpoort 
Deze poort scheidde de Verboden 
Stad van de buitenwereld af.  
De Stad was letterlijk een stad in 
een stad. 
 

Het Gouden Water 
Vijf marmeren bruggen die het symbool 
zijn van menselijkheid, gehoorzaam-
heid, rechtvaardigheid, fatsoen en trouw. 
 

Hal van Opperste Vrede 
De grootste hal van het complex met de 
grootste keizerlijke troon.  
De keizer ontving er belangrijke gasten 
uit zijn rijk. 

Bronzen ketels 
Bronzen ketels gevuld met water 
stonden verspreid in het complex. 
Het was bluswater tegen brand. 



Klokkentoren 
De Toren van Pisa is een deel van de kathedraal in 
de stad Pisa. Het is de klokkentoren die los staat 
van de kathedraal. De toren werd in drie etappes 
gebouwd. De bouw duurde bijna 200 jaar. 
Na 5 jaar bouwen, bij het beginnen aan de tweede 
verdieping, begon de toren al te verzakken aan één 
kant. De oorzaak was een zwakke fundering. 
Men stopte de bouw voor bijna een eeuw.  
Scheef 
Na een eeuw dacht de volgende bouwer dat de 
grond genoeg gezakt was. Men bouwde verder. 
Om de verzakking wat op te heffen, ging men de 
volgende verdiepingen aan één kant hoger maken 
dan aan de andere kant.  
Hierdoor kreeg de toren een gebogen vorm.  
Door een oorlog werd de bouw nog eens gestaakt.  
Dertig jaar later werden de zevende verdieping en 
de torenkamer gebouwd. 
Redding 
In 1990 werd de Toren van Pisa gesloten, omdat de 
toren steeds verder ging hellen. De toren stond op 
instorten. Men groef  grond onder een deel van de 
toren weg (1), zodat de toren kon zakken (2).  
Ook werd diezelfde kant met lood verzwaard (3). 
Verder zorgden kabels (3) dat de toren niet verder 
kon verzakken. In 2001 ging de toren weer voor het 
publiek open. 

3. De Toren van Pisa 

 

Gebouwd tussen: 
1173 en 1372 

Materiaal: 
marmersteen 

Hoogte: 56 m. 
doorsnede : 15 

44  

33  
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4. Het Colosseum 
Amfitheater 
De officiële naam van het Colosseum in Rome is 
het Flavisch Amfitheater. 
De Flavische keizer Vespasianus (1) begon met de 
bouw en zijn zoon keizer Titus (2) opende het 8 jaar 
later met spelen die honderd dagen duurden. 
Een amfitheater is een ovaal en open gebouw dat 
gebruikt werd voor gevechten met gladiatoren, 
jachtpartijen en gevechten met wilde dieren. 
Het Flavische amfitheater kreeg later de bijnaam 
Colosseum. Het is vernoemd naar de Colossus van 
Nero (3), een 35 meter hoog bronzen standbeeld 
dat keizer Nero voor het amfitheater liet plaatsen. 
Romeinse bouwkunst 
De Romeinen waren de eersten die met beton 
bouwden. Dat het Colosseum na bijna 2000 jaar 
nog grotendeels overeind staat, bewijst hoe goed 
de Romeinen konden bouwen. 

Het Colosseum leed het meest van 
twee aardbevingen. Maar ook zagen 
mensen tot ver in de 18e eeuw het 
amfitheater als een soort steen-
groeve waaruit marmer en kalksteen 
gehaald konden worden.  
Paus Benedictus de XIV (4) zag als 
eerste het historisch belang van het 
reusachtige bouwwerk en begon met 
de restauratie van het Colosseum in 
1749. 

11  22  

 

Gebouwd tussen: 
72 en 80 na Chr. 

Materiaal: 
Beton, bak– en tufsteen 

Hoogte: 48,5 m. 
Lengte : 188 m. 
Breedte: 156 m. 

33  

44  



De arena 
Dit deel werd gebruikt voor 
gevechten met gladiatoren.  
Er bestonden wel 20 soorten van 
deze vechtslaven. Elke soort had 
zijn eigen wapen. Ze vochten 
letterlijk voor hun leven tegen 
elkaar of tegen de wilde dieren. 

De kelders 
In de kelders bevonden zich de 
cellen voor gladiatoren en wilde 
dieren. De Romeinen bezetten 
ook Noord-Afrika.  
Van daaruit werden leeuwen, 
olifanten en andere wilde dieren 
ingevoerd om de toeschouwers 
te vermaken. 

Zitplaatsen 
De onderste ring dichtbij de arena waren voor de 
rijken. Bovenin zaten de burgers van de stad.  
De toegang en het eten waren gratis.  Op die manier 
probeerden keizers het volk te vriend te houden.  
Het Colosseum had zo’n 50 tot 80 duizend zitplaatsen. 

De zitplaats van de keizer 
De keizer en zijn gasten hadden hun 
eigen plek. Een gewond geraakte 
gladiator  die niet meer verder kon, 
vroeg genade aan de keizer.  
De keizer besliste met zijn duim 
over zijn leven. 



5. De Taj Mahal 

Grafmonument 
De Taj Mahal is een grafmonument of  mausoleum in 
Agra in Noord-India. De Islamtische heerser Shah 
Jahan (1) van het Mongolrijk liet het mausoleum 
bouwen als eerbetoon en als laatste rustplaats voor 
zijn echtgenote Mumtaz Mahal (2) die in 1631 in het 
kraambed overleed. Na zijn dood werd ook Jahans 
lichaam bijgezet in het mausoleum. 
Hemel op aarde 
Het grafmonument stelt de hemel op aarde voor. 
De tuinen rondom zijn het symbool van het paradijs. 
Het hele monument is symmetrisch (3).  
Het gebouw is achthoekig en binnen bevinden zich 
vier kleine, achthoekige ruimtes en één grote acht-
hoekige ruimte waarin zich de graven  (4) bevinden. 
Het meest indrukwekkend is de uivormige koepel 
die 36 meter hoog is.   
Het gebouw staat op een groot vierkant plateau van 
marmer met op elke hoek een minaret. 

Versieringen 
De Taj Mahal is zowel van binnen en 
van buiten versierd met schilderingen 
en reliëfs. 
De grafruimte is naar een Islamitisch 
gebruik  juist heel eenvoudig. 
 

 

Gebouwd tussen: 
1632 en 1648  

Materiaal: 
Wit marmer 
Hoogte: 73 m. 
Lengte : 58,6 m. 

11  22  
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De grote koepel 
De koepel bestaat uit twee lagen.  
Daardoor lijkt de koepel van buiten veel 
groter dan van binnen.  
De top is gemaakt in de vorm van een lotus.  

De iwan 
Aan elke zijde is een reusachtige iwan 
of toegangspoort.  
Deze poorten zijn prachtig versierd. 

De graftombe 
In de graftombe staan twee 
stenen kisten. Daarin liggen niet 
de twee lichamen. Ze zijn leeg. 
Je noemt zo’n leeg graf een 
cenotaaf. Het is meer een 
gedenksteen.  
De echte lichamen liggen 
een verdieping lager. 

Versieringen 
De omliggende ruimtes zijn rijk 
versierd met schilderingen, edel-
stenen en reliëfs. Ook zijn overal 
teksten in schoonschrift uit de 

Koran aangebracht. 

 

 



6. Het Parthenon 
Tempel  
Het Parthenon is een tempel op de berg de Akropolis 
bij de Griekse hoofdstad Athene. 
De tempel werd gebouw ter ere van Athena 
Parthenos, de beschermgodin van de stad Athene. 
De tempel werd als vervanging gebouwd van een 
tempel die verwoest was tijdens de oorlog tussen de 
Perzen en de Grieken. 
Schade 
De tempel heeft tijdens haar 2400-jarige leven veel 
meegemaakt. Het Parthenon veranderde eens van 
tempel in een kerk voor de heilige Sophia. 
De tempel raakte in het jaar 1687 zwaar beschadigd. 
De Turken hadden Athene veroverd, maar de stad 
werd belegerd door de Venetianen.  
De Turken gebruikten de tempel als opslagplaats 
voor hun munitie. Een voltreffer van de vijand liet het 
gebouw exploderen. Een twee dagen durend brand 
verwoestte het dak. 
 

Restauratie 
Sinds begin 1980 is men bezig de tempel 

van buiten te restaureren.  
Men wil de tempel herbouwen in de 
toestand van voor 1687.  
De tempel werd in 15 jaar gebouwd, 
maar de restauratie ervan duurt al 
tientallen jaren 
 

 

Gebouwd tussen: 
447 en 432 voor Chr.  
Materiaal: 
marmer 
Hoogte: 13,72 m. 
Lengte : 69,5 m. 

 

 



De cella 
Dit is de belangrijkste ruimte in de 
tempel. Het is de plaats waar het 
beeld van Pallas Athene stond. 
Het bestond uit twee delen.  
In het voorste deel stond het 
beeld. In de ruimte erachter werd 
de schatkist van de stad bewaard. 

De zuilengang 
De constructie bestaat uit 62 grote zuilen buiten 
en 23 kleinere zuilen binnen.  De zuilen vormen 
het geraamte van het Parthenon.  
Rondom is de zuilengang of colonnade die 
bescherming bood tegen regen en zon. 

Beeldhouwwerk 
De tempel was rijk versierd met beelden.  
Aan de voor-en achterkant van de tempel bevonden 
zich twee frontons. In de driehoekige vorm stonden 
beelden. Ze beeldden het leven van de godin Athena. 

 

De fries 
Boven de zuilen bevond zich rond de 
tempel een lang reliëf met een verhaal in 
beelden. Zo’n verhaal in een lange lijst 

werd een fries genoemd. De fries is 
160 meter lang en één   meter hoog.  



7. Filmpjes 

De toren van Pisa 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/waarom-is-

de-toren-van-pisa-scheef-een-

constructiefout-die-nooit-is-

rechtgezet/#q=toren%20van%20pisa 

Het Colosseum 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/vermaak-in-het-

colosseum-gewelddadig-entertainment-

voor-het-hele-gezin/#q=colosseum 

https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-toren-van-pisa-scheef-een-constructiefout-die-nooit-is-rechtgezet/#q=toren%20van%20pisa
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-toren-van-pisa-scheef-een-constructiefout-die-nooit-is-rechtgezet/#q=toren%20van%20pisa
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-toren-van-pisa-scheef-een-constructiefout-die-nooit-is-rechtgezet/#q=toren%20van%20pisa
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-toren-van-pisa-scheef-een-constructiefout-die-nooit-is-rechtgezet/#q=toren%20van%20pisa
https://schooltv.nl/video/vermaak-in-het-colosseum-gewelddadig-entertainment-voor-het-hele-gezin/#q=colosseum
https://schooltv.nl/video/vermaak-in-het-colosseum-gewelddadig-entertainment-voor-het-hele-gezin/#q=colosseum
https://schooltv.nl/video/vermaak-in-het-colosseum-gewelddadig-entertainment-voor-het-hele-gezin/#q=colosseum






Bronnen 
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Colofon en voorwaarden 
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