
 
ROKPA TIBET REIS: IN HET VOETSPOOR VAN AKONG RINPOCHE 

DE REIS VAN DAG TOT DAG 

Dag 1:KLM-vlucht Amsterdam naar Chengdu 

 

Dag 2:Aankomst in Chengdu, dus een deel van de dag hebben we even tijd om te 

beseffen waar je bent: China. We verblijven in het Jiulong Hotel*** of vergelijkbaar. ‟s 

Avonds een welkomst diner (Sichuan stijl) met korte briefing over de reis en de 

komende dagen. 

 

Dag 3:Vlucht naar Lijang en verblijf. Nadat we in Lijang zijn geland worden we met 

een busje naar het hotel gebracht. Lijang is de hoofdplaats en het culturele centrum 

van de Naxi-stam. Het bestaat al 800 jaar en het was eens het eindpunt van een 

drukke handelsroute met Tibet. Lijang staat op de lijst van World Heritage Sites. De 

stad is voornamelijk bewoond door mensen van de Naxi-stam die bekend staan om 

hun helderblauwe traditionele kleding. Als je door de pittoreske straatjes loopt zie je 

ook mensen lopen die tot andere stammen behoren zoals de Lisu, de Pomi, de Han 

Chinezen en een klein aantal Tibetanen. Lijang wordt ook wel Jiang Sadam 

genoemd dat is vroeger tijden een zelfstandig koninkrijk was waar de 10de Karmapa 

leefde en meer dan 20 jaar lang onderricht gaf. De koning was zijn leerling en 

volgeling. De stad heeft een levende gemeenschap van kunstenaars en een eigen 

traditionele muziek. Deze kun je misschien wel horen als je over de met kinderkopjes 

bedekte smalle straatjes slentert. ‟s Middags gaan we op verkenning in Lijang. We 

lopen langs het Dongba Cultural Centre, het Naxi museum en de ongelooflijk 

verbazingwekkende Black Dragon Pool. Steeds zie je de indrukwekkende 

besneeuwde top van de Jade Dragon Mountain op de achtergrond. Als we 

voldoende tijd hebben kunnen we nog een bezoek brengen aan het dorp van de 

Baisha om de overgebleven oude fresco‟s te bekijken en om het huis te bezoeken 

van Dr. Joseph Rock. Dr. Rock was de beroemde Austro-amerikaanse botanicus die 

veel heeft geschreven over de bomen en planten, de cultuur en de mensen in dit 

gebied. 

Dag 4:Lijang verblijf en excursies. „s Ochtends struinen we, als je daar zin in hebt, 

over de groentenmarkt. ‟s Middags bezoeken we het Karma Kagyu Monastery, waar 

renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door Jyang Trungpa. We gaan ook langs 



de Chörten Karpo, waar volgned jaar een Guru Rinpoche beeld neergezet gaat 

worden als gezamenlijk project van ROKPA en Jyang Trungpa‟s organisaties. 

Dag 5: Naar Gyalthang. 

Vandaag rijden we noordwaarts 

en we volgen de rivier de 

Yangtse tot aan Zongdian, 

vroeger Gyalthang genoemd. 

Onderweg, wanneer we de 

eerste bocht in de yangtse zien 

stoppen we even bij het 

historische plaatsje Shegu. De 

omgeving hier is spectaculair 

rijdend door immense kloven met 

hier en daar een klein dorp. De 

weg is prma en maakt het mogelijk om een flinke afstand af te leggen. We stoppen 

bij de beroemde Tiger Leaping Gorge en gaan er een kijkje nemen. De kloof ligt 

tussen 2 bergen: de Jade Dragon Mountian en de Haba Snow Mountain. Op een 

bepaald punt is de kloof 3 kilometer diep en 16 kilometer lang. De rit door het land 

van de Naxi van hier naar Zongdian (± 3 uur) is erg mooi en hij voert je langs 

landerijen waar rijst, sorghum, bonen, maïs en andere gewassen zoals tabak, appels 

en peren worden verbouwd. We komen steeds hoger en de bossen veranderen van 

rododendron en azalea naar dennebomen, voordat we op het groene plateau 

uitkomen waar Zongdian ligt op 3300 meter. Totale rijtijd ongeveer 5 uur. 

Dag 6: Gyalthang verblijf. In 2002 heeft de Chinese regering de naam Zhongdian 

veranderd in “Shangri La” omdat men aannam dat James Hilton‟s novelle “Last 

Horizon” hier geschreven is. Zongdian is ook wel bekend als Gyalthang in het 

Tibetaans. Dat kun je vertalen in “koninklijk land” wat duidt op de rijke en vruchtbare 

weidegronden die de stad omgeven. Dit gebied staat in de top 5 voor biodiversiteit 

van hoogtevegetatie en het is een beroemde streek voor research en het verzamelen 

van planten voor de botanicus Joseph Rock. Gelegen op een heuvel die over de stad 

uitkijkt ligt het indrukwekkende Ganden SumtsanlingMonastery. Dit klooster heeft 5 

verdiepingen en er wonen 700 praktiserende tibetaans boeddhistische monniken. 

Het is alsof je een vredige wereld uit het verleden instapt wanneer je de grote hal 

binnengaat waar enorme rode pilaren het dak dragen. Je zou denken dat dit klooster, 

dat gebouwd is in de 17de eeuw door de 5e Dalai Lama, met vele kapellen, 

houtsnijwerken en schilderingen, als een levend museum is van de Tibetaanse 

cultuur. Velen geloven dat dit het belangsrijkste Tibetaanse klooster is buiten Lhasa. 

Delen van het klooster zijn opnieuw opgebouwd en er heerst een enorme opleving 

van de religieus besef. Nadat we hier uitgebreid hebben rondgekeken, keren we 

terug naar Zongdian voor de lunch. ‟s Middags lopen we over de groentenmarkt en 

door het oude centrum van de stad. Deze was in vroeger tijden een druk centrum van 

handel en startpunt voor vele karavanen naar de hoge graslanden, Lhasa en verder 



naar Centraal Azië. We bezoeken ook enkele Rokpa projecten zoals de “lama-

college” en een nieuwe tentoonstelling over Tibetaanse Kunst. 

Dag7: In Gyalthang. ‟s Morgens beklimmen we de “Ringha Hill” om de Ringha 

tempel te kunnen bezoeken. Voor de mensen van Gyalthang is dit een heilig 

pelgrimsoord waar je kunt bidden en waar je je problemen kunt achterlaten. 

Daarnaast zijn er de mooie uitzichten op de vallei. We bezoeken de tempel van de 5 

wijsheids boeddha‟s, die mooi gelegen is tussen hoge dennen. Je kunt er vaak 

dieren los door de straat zien lopen omdat de eigenaren ze de vrijheid weer hebben 

gegeven om goed karma te verkrijgen. We gebruiken de lunch onder de bomen, 

waarna we rond de heilige berg lopen. We kunnen ook in het huis van een 

Tibetaanse boer een kijkje nemen. De rest van de dag nemen we even tijd om te 

relaxen en ons voor te bereiden op de rest van de tocht. 

Dag 8: Naar Dechen en verder naar Namkha Tashi. Vandaag rijden we via Dechen 

naar Namkhatashi, het uitgangspunt voor de pelgrimstocht bij de Mt. Kawakarpo 

(6740 meter). We stoppen even in het dorp Nixi waar men zwart aardewerk 

vervaardigd. Onderweg doen we ook het Dhonduplingklooster aan. De tocht zal 

ongeveer 8 à 9 uur duren tenzij de wegwerkzaamheden klaar zijn. In Namkhatashi 

hebben de pelgrims voor ‟t eerst fantastische panoramische uitzichten op de Mt. 

Kawakarpo. De spectaculaire gletsjers stromen wit van de berg af als een gerimpelde 

zijden sjaal. Hier aan het begin van alle pelgrimstochten worden gebeden 

gemompeld en als offer wierook en jeneverbes gebrand. 

Dag 9: Start van de pelgrimstocht bij Mt. Kawakarpo, naar Yipung. Na het ontbijt 

rijden we naar de Mekong rivier en dan noordwaarts over de weg van Yunnan naar 

Tibet. Na een kleine brug arriveren we in Sitang waar de trek begint. Onze staf regelt 

hier paarden om onze spullen te dragen. We klimmen uit het dal van de Mekong 

langs de droge flanken van de bergen op weg langs de pelgrimsroute. De tocht voert 

je over de bergketen die grenst aan de Mekong. Je steekt passen over die met 

gebedsvlaggen en stenen chörten zijn versierd en je loopt door oude bossen van 

eiken en berken naar het dorp Yipung. Yipung ligt spectaculair aan de voet van de 

mooie Mt. Metsomo, de “metgezel” van de heilige Kawakarpo. Met helder weer heb 

je een schitterend uitzicht op de driehoekige piek met nagenoeg loodrechte wanden. 

We overnachten hier in een kleine lokale lodge. Onze Tibetaanse gids en overige 

staf zijn hier om het je aangenaam te maken.  

Dag 10: Op trek. Vanuit de lodge maken we een dagtocht in de omgeving. We lopen 

naar een lager gelegen dorp waar je, bij een speciale chörten, wensen mag doen 

voor je ouders. In de bossen met oude dennenbomen liggen een antieke bewerkte 

steen van Guru Rinpoche en oude retraite-grotten verscholen. De route voert je langs 

een rij grote chörten, die langs een riviertje staan en vervolgens door oerbeukenbos 

met langs het pad allemaal kleine chörten die door pelgrims zijn opgericht die dan 

aan het lopen zijn naar een heilige waterval die van de wanden van de berg afstort. 

Er worden gebeden opgezegd bij de waterval en bij een plaats waar Guru 

Padmadsambave zou hebben gemediteerd. Daarna wandelen we rustig terug naar 



Yipung waar we kunnen genieten van de traditionele gastvrijheid van de Tibetaanse 

dorpelingen. 

Dag 11: Trek en terugkeer naar Meyung. We lopen terug naar Sitang waar we door 

de bus worden opgepikt. Daarna rijden we door naar de brug over de Mekong en 

langs de rivier naar Meyung, het dorp aan de voet van de gletsjer van Mt. 

Kawakarpo. Ook hier verblijven we in een lokale lodge. 

Dag 12: Trek naar de gletsjer en rijden naar Tsakhalo. In de ochtend maken we 

een mooie wandeling naar de voet van de gletsjer waar een tempel staat. Voor de 

lunch keren we terug naar het dorp. Hierna stappen we in de jeeps voor het grote 

avontuur over het Tibetaanse plateau. We rijden noordwaarts langs de Mekong en 

alweer kunnen we de spectaculaire heilige pieken van de Mt. Kawakarpo zien. 

Misschien zien we pelgrims op weg naar Lhasa die langs de weg vragen om 

zegeningen en die eer betuigen aan de berg die naar men gelooft, verweven is met 

Boeddha‟s geest. De rit is dramatisch langs de afgronden waar je in de diepte de 

Mekong kunt zien. Langzaam zie je de veranderingen in de huizenbouw. Er wordt 

hier meer gewerkt met graniet en stenen en minder met hout dat hier inderdaad niet 

in overvloed te vinden is. We komen aan in Yenching dat beroemd is om het zout dat 

hier wordt gewonnen met name voor de beesten. Aan het eind van de dag heb je tijd 

om een en ander te verkennen en we overnachten bij een warme bron. Het hotel 

staat er vlakbij dus je kunt hiervan heerlijk genieten.  

 

Dag 13: Naar Markham en Dokha. Vandaag voert de route je verder door 

fantastisch berglandschap langs de upper Mekong naar Markham waar je op de weg 

Chengdu-Lhasa stuit. We rijden langs diepe afgronden en we passeren 3 hoge 

passen. De Huang La is met 4195 meter de hoogste. Afhankelijk van de conditie van 

de weg en dus ook de tijd die we ter beschikking hebben, kunnen we de kloosters 

Para en Gongsar bezoeken, als het wordt toegestaan door de politiecheckpost (dus 



afhankelijk van de politieke situatie van dat moment). Vandaar rijden we verder naar 

het dorp Gartok dat in het verleden een belangrijke plaats was voor caravans.  

De huizen in Markham zijn aantrekkelijke huizen (van adobe -gedroogde 

leemblokken- en steen) met 3 verdiepingen die verbonden zijn door mooi bewerkte 

houten balken. In Markham bezoeken we het 18 jaar oude Woser Klooster en we 

overnachten in een eenvoudig hotelletje.  

Dag 14: Naar Zogang, Bamda en Dolma Lakang. De weg brengt ons weer verder 

naar het westen, naar Zogang. We steken de Choepa La (3840 meter) over en we 

bereiken het La Klooster. Dit is, nadat het is verwoest in 1997 opnieuw opgebouwd. 

Momenteel huizen er 5 monniken. Ondertussen hebben we een mooi zicht op de Mt 

Thugrikarpo bergketen met een hoogste piek van 6090 meter hoog. Onderweg zien 

we het samenstromen van de rivieren Yuchu en Gonda en we steken de Mekong 

over terwijl we steeds naar het westen reizen. 20 Minuten rijden na Zogang stoppen 

we bij het Sangakling Klooster, dat voorheen een Bön Klooster was. We rijden nu 

langs de grote rivier de Salween en zijn zijtak de Yuchu. We steken verschillende 

hoge passen over en zien langs de weg hier en daar de voor de Yuchu vallei 

typische stupa‟s. Vooral tussen de Joba La (3900 meter) en Rongshoe (4100 meter) 

is het landschap verpletterend. Terwijl je nu afwisselend steeds verder noord en 

westwaarts reist, stijg je steeds verder naar de hoge graslanden die grenzen aan 

Centraal en Oost Tibet. Overal op de uitgestrekte weidegronden zien we zwarte 

nomadetenten. We rijden naar Bamda (4085 meter) dat een belangrijk knooppunt is 

tussen Yunnan en Tibet en Sichuan en Tibet. Aan het eind van de dag hopen we in 

Dolma Lakang aan te komen.  

Dag 15: In Dolma Lakhang. Vandaag verblijven we hier in het klooster van Akong 

Rinpoche. We nemen de tijd om de omgeving goed in ons op te nemen en we 

trekken ook tijd uit om te mediteren en ons te realiseren hoe bijzonder het is om op 

deze plek te mogen zijn. 

Dag 16: Naar Chamdo. Het is ongeveer 5 tot 6 uur rijden naar Chamdo, het 

bestuurlijke centrum voor de 11 districten van de provincie Kham. We bezoeken het 

Jampaling Klooster en de oude markt en het oude deel van de drukke binnenstad. 

Volgens opgravingen waren er in deze omgeving al vroeg nederzettingen. Het was 

ook een belangrijke steunpunt voor de Karma Kargyu tot aan zijn van in 1950 toen 

de Chinese troepen binnenvielen. Het klooster Galden Jampaling is gesticht door 

een student van Tsongkapa: Jangsem Sherab Zangpo in 1436 to 1444. Er woonden 

meer dan 1000 monniken en het was, samen met het klooster in Ganze, een van de 

grootste kloosters van de Gyelugpa sekte. Het werd verwoest in 1912 door Chao Er 

Feng en herbouwd in 1917 nadat het Tibetaanse leger Chamdo had veroverd. Het 

werd nog een keer verwoest gedurende de Culturele Revolutie. Op dit moment 

verblijven er 700 monniken in gerenoveerde gebouwen en de huidige incarnatie van 

Phakpalha, Gelek Namgyel leeft in Lhasa. 

Dag 17: Naar Tserbe en verder naar Karma Gon. We rijden naar Tserbe. De weg 

zou bereidbaar zijn over een afstand van 158 km en we passeren Ridung en 



Kokhyam. Daarna moeten we om Karma Gon te bereiken verder langs de rivier 

omhoog lopen. Karma Gon is het oorspronkelijke Karma Kargyu Klooster dat in 1147! 

Is gesticht door de eerste Karmapa: Dusum Khyenpa. De voormalige 

bijeenkomstruimte met 100 steunpilaren was een van de grootste van Tibet met 12 

kapellen en muurschilderingen van de daden van Boeddha en van de geschiedenis 

van de Karma Kargyu School. Het grote centrale Boeddha-beeld en de troon van 

sandelhout zijn ontworpen door de 8ste Karmapa zelf. De overgebleven gebouwen 

vertegenwoordigen een unieke combinatie van Tibetaanse, Chinese en Naxi stijlen. 

Pas in de zomer kunnen we bepalen hoe ver we eventueel moeten lopen en we 

hopen diezelfde dag te kunnen terugkeren naar Chamdo of in Jomda aan te komen. 

Dag 18: Naar Jomda. Rijden naar Jomda in ongeveer 4 of 5 uur. Verblijf in een 

guesthouse. 

Dag 19: Naar Troru en terug naar Jomda (en zo mogelijk naar Pelpung). We 

rijden naar Troru waar we een bezoek brengen aan een klein Tibetaans ziekenhuis 

dat dat medicijnen op kruidenbasis levert aan heel het land. Het klooster staat onder 

leiding van de 8ste Lagen Tulku en Khenpo Tsenam, een van de meest 

vooraanstaande artsen van de Tibetaans Medische Faculteit van de universiteit van 

Lhasa. We rijden vervolgens terug naar Jomda of we rijden, als we genoeg tijd 

hebben, verder naar Pelpung. 

Dag 20: In Pelpung. De rit door een met dennenwouden bedekte vallei brengt je 

naar weidegronden die worden gedomineerd door het Pelpung Tubden Chorkhorling 

Klooster (op 3930 meter). Het klooster werd gebouwd in 1717 door de 8ste Tai Situ 

Choki Jungne. Het is het grootste Kargyu gebouw in Derge en omgeving en in 

vroeger tijden het belangrijkste studiecentrum voor Oost Tibet.  

In het klooster werd een belangrijke verzameling houten druk(werk)blokken bewaard 

voor de 5 belangrijkste werken van Jamgon Kongtrul. Helaas werden ook die in de 

jaren 60 ernstig beschadigd, maar ze zijn vervangen door nieuwe die in Derge zijn 

gemaakt. Het gebouw werd echter niet vernietigd en het gerestaureerde deel bevat 

meer dan 100 ruimtes en kapellen. Als we tijd hebben dan lopen we in 2 uur naar het 

boven het klooster gelegen Jamgon Kongtrul retraitecentrum dat één van de 

belangrijke “power plaatsen” in Tibet is. Er is hier ook een rode rots waar de huidige 

17de Karmapa als kleine jongen een voetafdruk heeft achtergelaten. We bezoeken 

ook de school van Palpung die wordt gesponsored door ROKPA. We brengen de 

nacht op deze bijzondere plek door in het guesthouse van het klooster.  

Dag 21: Naar Derge. Door een spectaculaire kloof rijden we vandaag in een uur of 4 

à 5 naar Derge. Derge was vroeger de invloedrijkste van de 5 koninkrijkjes van Kham 

en bekend om zijn metaalwerken en drukwerk. We dwalen door het oude hart van de 

stad rond de tempel van Taglong Gyelpo. Deze was koning van Derge en claimde 

afstammeling te zijn van de Eerste Minister van Tsongtsen Gangpo, de beroemdste 

van de Tibetaanse Koningen en verspreider van de Boeddha Dharma. Op zijn 

hoogtepunt woonden er 1700 mensen in het klooster en in de 18de eeuw veroverde 

koning Tenpa Tsering het noorden en hij bouwde de beroemde drukpers, de Derge 



Parkang, in 1729. Op deze plaats drukten volgelingen van de Shakyastroming hun 

eigen editie van de heilige boeddhistische geschriften, de Kyangur en de Tanjur. 

Deze worden gezien als de meest precieze weergave in Tibet. Werken uit allerlei 

tradities werden hier gedrukt. De Parkhang is een schitterend gebouw van 4 

verdiepingen waarbij sommige oorspronkelijke muurschilderingen bewaard zijn 

gebleven en andere minutieus zijn gerestaureerd. Er is een binnenhof die toegang 

geeft tot de tempel op de begane grond, tot de de eerste en tweede verdieping waar 

het drukken plaatsvindt en de kapellen op de bovenste etage.  

De tempel bevat nog de originele beelden en aangrenzend bevindt zich de kapel met 

de beschermgoden. Op de 1e verdieping vind je een waardevolle en geliefde 

collectie houten drukwerkblokken. We overnachten in een hotelletje.  

 

Dag 22: In Derge. Vandaag blijven we in Derge. Na een tijdje elke dag te hebben 

gereden is dit een welkome afwisseling in het drukke programma. Dit betekent niet 

dat we niets kunnen doen. Wie zin heeft gaat mee om de Parkhang uitgebreid te 

bezichtigen. Je kunt het hele proces zien vanaf het klaarmaken van het papier en de 

inkt tot het maken van de blokken en het volgen van het drukproces op zich. 

Minstens 2100 bladzijden worden hier per dag handmatig gedrukt.  

Verder bezoeken we het Derge Gongchen Klooster met zijn enorme Boeddha-

beelden van Verleden, Heden en Toekomst. Het is een genot om in dit schitterende 

gebouw naar deze bijzondere beelden van Sakyamuni te kijken. 

Dag 23: Naar Manigango en naar Garze (of Ganze of Kandze). Verder reizen we 

weer over de schitterende maar verradelijke Tro La (4920 meter) naar het Yilhun 

Latse meer op 4040 meter hoogte. Het is een vogelrijke plek en het is een oude 



heilige rondgang om het meer. We zullen hier stoppen om de omgeving van dit 

mooie en heilige meer te verkennen. De Yichu rivier volgend rijden we naar 

Manigango waar een ROKPA-school is. Op weg naar Garze bezoeken we de 

geboorteplaats van de 1e Karmapa, Dusum Khyenpa. Als we tijd genoeg hebben, 

brengen we ook nog een bezoek aan het in 1642 gebouwde Dargye Klooster. Dit 

klooster vertegenwoordigt de Gelugpa stroming en het is één van de Horpa kloosters 

die zijn gebouwd door de triomferende Mongolen. (NB.: Hor is een lokale taal, pa is 

het Tibetaanse woord voor volk of stam; dus horpa is de stam die hor spreekt). 

Hierna rijden we door naar Garze dat op 3580 meter ligt. Overnachting in een hotel. 

Dag 24: In Garze. Een hele dag in Garze geeft je tijd om de verschillende 

bezienswaardigheden te bezoeken. Garze ligt dichtbij de oevers van de Yalong rivier. 

We verkennen het Garze Klooster dat oorspronkelijk is gebouwd door de Mongolen 

in 1642. Het ligt op een heuvel die over de stad uitkijkt. Van bovenaf kun je de 

verwoeste (“hor”)kastelen van Mazur en Khangsar zien liggen. Er woonden vroeger 

1500 monniken zodat dit samen met het klooster in Chamdo de grootste kloosters 

waren in dit deel van Tibet. De heilige rondgang was 8 kilometer lang. Sinds 1981 is 

er veel herbouwd waaronder een pas geopend museum waarin een aantal 

waardevolle thanka‟s (tibetaanse gebeds- of meditatiedoeken) worden 

tentoongesteld. ‟s Middags bezoeken we en aantal ROKPA-projecten. Als we nog tijd 

over hebben kunnen we de ruïnes van de hor-tempels bekijken.  

 

Dag 25 en 26: Naar en in Dawu. Na het ontbijt rijden we over de Latseka pas (3990 

meter) door dun bevolkt gebied naar Drango. Onderweg zien we veel zwarte 

yakharen nomadententen. We rijden langs Trewo dat eens één van de 5 Hor-

koninkrijkjes was die door de Mongolen in Kham zijn gesticht. Drango ligt strategisch 

bij de samenloop van de Zhe Chu en de Nyi Chu (Chu betekent water of rivier in het 

Tibetaans). Vroeger stond er bovenop een rots een kasteel dat uitkeek op beide 

rivieren. We rijden verder naar Dawu (3125 meter), een stadje met interessante 

architectuur en een uitgesproken dialect. Men gelooft dat de Tibetanen van hier 

afstammelingen zijn van een mix met mensen die hiernaar toe migreerden in 1227, 

nadat ze verslagen waren door de legers van Djengis Khan. In recenter jaren zijn hier 

veel Hanchinezen neergestreken. In de omgeving is veel houtkap geweest en 

hoewel de Chinezen proberen om wat aan herbebossing te doen lukt dit maar in 



geringe mate omdat de jonge aanplant vaak niet overleeft. Als we tijd hebben 

bezoeken we het Nyitso Klooster. Rijtijd ongeveer 4 uur.  

Dag 27: Naar Tagong en verder naar Kangding. Vandaag rijden we zuidwaarts 

over de ruim 4400 meter hoge Drepa La (La=pas in het Tibetaans). We dalen dan af 

naar de toch nog hoge graslanden van Tagong. Hier bezoeken we het klooster van 

Lhagang. Dit is omgeven door drie heuvels die symbool staan voor de drie 

Boddhisatva‟s: Manjushri, Avalokiteshwara en Vajrapani. In het Klooster vinden we 

het oude beeld van Jowo Sakyamuni dat hierheen is gebracht door prinses 

Wenchan, die op weg was naar haar bruiloft, waar ze zou trouwen met koning 

Songtsen Gampo in Lhasa. Het was haar bruidschat. Volgens de legende vroeg het 

beeld hardop om hier in Tagong achter gelaten te worden. Het is een idyllische plek 

met Mt. Zara Lhatse op de achtergrond. Daaropvolgend heeft de koning 108 tempels 

richting China gebouwd waarvan de laatste en meest oostelijke hier in Tagong. In de 

12e eeuw werd de oorspronkelijke tempel uitgebreid en het werd een Kargyupa 

Klooster. Vanaf de 13e eeuw kwam het meer onder invloed van de Sakyasekte. Op 

de begane grond zien we de grote beelden van de Boeddha‟s van Heden, Verleden 

en Toekomst. Op de eerste verdieping vinden we stupa‟s met overblijfselen van de 

belangrijke leermeesters die aan het klooster verbonden waren. De Jokhang-kapel 

bevat het heilige Jowo-beeld. Wanneer we in zuidelijke richting wegrijden maken de 

yakweiden van Tagong plaats voor hoge passen en bergketens. Vanaf het hoogste 

punt op deze route zien we bij helder weer de Zara Lhatse (5820 meter) en de ruim 

7500 meter hoge Minya Konka (of Gonga Shan, de derde hoogste berg buiten het 

Himalaya-Karakoram gebergte). Een steile afdaling brengt je in de stad Kangding. Er 

wonen ongeveer 100.000 mensen waarvan 40% Tibetanen, 40% Hanchinezen en 20 

% andere stammen. Kangding is een handelsstad en het ligt op 2590 meter hoogte. 

We kunnen hier merken dat lucht alweer wat “dikker” wordt.  

Dag 28: Naar Chengdu. Het is nu nog 6 uur rijden naar Chengdu, waar de reis ook 

begon. Dankzij de Erlang Shan-tunnel is de rijtijd aanzienlijk bekort. In Changdu 

nemen we onze intrek in een centraal gelegen hotel. ‟s Avonds gebruiken we samen 

met onze begeleiders het afscheidsdiner en kunnen we beginnen met het 

terugblikken op een ongelooflijk avontuur. 

Dag 29: Vlucht Chengdu naar Amsterdam. KLM-vlucht terug naar Amsterdam, 

waar we laat in de middag aankomen. 

 


