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De zeven wereldwonderen
1. [Inleiding]
In 2007 werden, kwestieus en online, zeven nieuwe wereldwonderen geselecteerd.
Eerlijk? Lou loene, want menig gelauwerd monumentenexploitant moest
tandenknarsend verbijten dat zijn object niet in deze controversiële selectie belandde.
2. [Petra]
Tot 1812 hielden bedoeïenen het bestaan geheim van de mythische en mysterieuze
façades van deze rotsstad, ooit bevolkt door puissant rijke handelslieden, die met een
VOC-mentaliteit avant la lettre, wierook- en specerijenkaravanen het Romeinse Rijk
binnenloodsten.
3. [De Chinese Muur]
Deze een x-aantal duizenden kilometer lange muur bestaat – na expansie en
consolidatie – tijdens de Mingdynastie – vaak uit pluriforme en polymorfe tichels.
Zo hield deze barrière de nomadische slechteriken buiten die telkenmale grenzeloos
proletarisch en zelfs zonder eetstokjes mee-eten.
4. [Het Colosseum]
Dit elliptische amfitheater met ondergronds labyrint diende eeuwenlang als
steengroeve tot paus Benedictus XIV in 1749 een eind maakte aan deze amorele en
bijkans maffioze atechnische praktijken.
5. [Chichén Itzá]
Deze precolumbiaanse trappiramide is door de Maya’s zo vernuftig geconstrueerd dat
bij ondergaande zon op de dag van lente- en herfstequinox een huiveringwekkende
schaduwslang van de steile trappen lijkt te glijden.
6. [Machu Picchu]
De Spaanse conquistadores – op zoek naar het magische Eldorado – veranderden
het machtige Incarijk abrupt in een apocalyptisch kruitvat. Maar nooit vonden ze de
cyclopische muren van deze relaxte Incastad op zijn steile Andestop.
7. [Taj Mahal]
Ontroostbaar was de Indiase sjah toen zijn geliefde eega ondanks vroedvrouw en
gynaecoloog in haar veertiende kraambed overleed. Haar exquise witmarmeren
mausoleum is versierd met idyllische kalligrafieën in demi-reliëf.

8. [Cristo Redentor]
Na drieënzeventig jaar halsstarrig volhouden werd op een panoramische rotstop een
gewapend betonnen christus in art-decostijl gecreëerd, inmiddels geapprecieerd door
Brazilianen van alle gezindten.
Shoot-outzin
De querulante baccalaurei verrinneweerden scabreus de ubiquitaire lambrisering van
scagliola en de pisébouw in de esonarthex. Hun allriskverzekering met lage all-inpremie
beoordeelde de schade als ‘all right’.

