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Om Mani Padme Hum  

The first word Om is a sacred syllable found in Indian religions. The word Mani means jewel or bead. 
Padme is the "lotus flower" (the Buddhist sacred flower), and Hum represents the spirit of enlightenment 
 
 

 
 

  



De Chinezen en het juweel in het hart van de lotus 🕉 
Xiahe bestaat voor een groot deel uit het Labrang tempelcomplex. Aanpalend aan het tempelcomplex ligt 
langs de rivier een lintvormig dorp, dat Tibetaans begint en overgaat in een lange rij lelijke Chinese 
gebouwen. Overal, in het dorp en bij de tempels lopen prachtig uitgedoste mensen en monniken in pij, de 
Geelkappen en de Roodkappen.  
We zijn hier eigenlijk in oud Tibet, zegt Clary. China heeft delen van het oude Tibet bij de provincies 
Gansu, Sichuan en Yunnan aangeplakt. Het deel dat van het oude Tibet overgebleven is, heet nog steeds 
Tibet. De aangeplakte delen worden autonome prefecturen genoemd, die inmiddels volgepropt zijn met 
chinezen, die geen belasting hoeven te betalen. De Tibetanen betalen wel. Heftig! Clary bezit samen met 
haar Tibetaanse man Wandikhar een guesthouse. Je kunt er niet met een visa card betalen, omdat een 
Tibetaan geen papiertje voor een staatsinstelling krijgt.  
Het is mooi weer, voor het eerst na een lange ijskoude winter. Op straat voor het questhouse staan een 
paar stoelen en een tafel. Wandikhar vertelt me dat hij geen terrasje mag uitbaten en dat de politie 
langs komt als er een zwabber buiten staat. Hij moet overigens fluisteren want overal zijn oren en 
oplettende ogen. In dit kleine plaatsje zijn 3.000 politiemannen gehuisvest en vlakbij is een vliegveld 
aangelegd. Er kan ingegrepen worden op het moment suprême. Bij onlusten in het klooster en onder de 
Tibetanen welteverstaan. De monniken zijn allemaal online. Omdat ze verstoken zijn van nieuws proberen 
ze via internet contact te krijgen met de voor hun belangrijke buitenwereld. Hoe meer je je erin 
verdiept hoe triester het wordt!   



     
 

    



Xiahe en de pelgrims 
De kleine Kora voert langs gebedsmolens die de gehele muur van het grote tempelcomplex bestrijken. Een 
ontroerend en prachtig schouwspel van Tibetanen die, oud en jong, traditioneel en modern gekleed, 
schoon en vies hun geloofsrituelen uitvoeren. New Balance is het modemerk dat ze meestal aan hun 
voeten dragen. Ook de vele oude vrouwen met heupproblemen die bij ons bijna niet meer voorkomen, dragen 
sportschoenen. Het complex omvat goudbedekte pagodes en tempels. Op sommige binnenplaatsen staat 
onder een doek een moderne auto.  
Er schuilt zoveel alledaagsheid in de rituelen en de mensen die ze uitvoeren, dat het woord pittoresque 
nauwelijks op zijn plaats is. Met kussens, handschoenen en houten plankjes prosteneren zelfs oeroude 
mensen de rondgang langs de kloostermuren. Oude beelden aan processies en statiegangen komen boven. Op 
deze dag was het vroeger palmpasen. Het kruis van Jesus was omhangen met een paarse doek voor zover ik 
me herinner. Aan mijn moeder kan ik het niet meer vragen en google bestaat hier niet.  
De grote Kora gaat eerst de bergen in en daalt dan langs een openbare poepplek af naar de uitgang van 
het klooster. In het dorpsstraatje langs de rand van het klooster hoor ik het gezwiep van de 
gebedsmolens en ruik ik de bekende stank van poep, pies, armoede en dode hond. Meteen ben ik terug in 
Lamayuru in Ladakh, waar een rivier van stront de berg afstroomde. Smerig en o zo mooi. De stank was ik 
vergeten, de beelden niet.  



 
 

  



Sangke en het zomerfeest 
Op de Tibetaanse hoogvlakte lijkt de yak het qua aantal te winnen van de mens, de schapen en de paarden. 
Sonam, die van de lama de naam ‘Gelukkig Leven’ heeft gekregen, is een Tibetaanse gids. Hij brengt ons 
naar zijn familie die op de graslanden woont.  
Als we aankomen is het zomerfeest net begonnen. In een dal omgeven door aardkleurige bergen zitten 
alle vrouwen op de helling van een heuvel te kijken naar mannen die de ene worstelpartij na de andere 
afwerken. Er wordt flink gelachen. Tussendoor breekt er een paard los die met een wilde kloppartij op 
motor en jongensbenen achterna gezeten en gevangen wordt. Een peuter is met een lang koord van twee 
doeken aan een graspol vastgebonden zodat het voldoende ruimte heeft om te spelen. Uiteindelijk wordt 
er een gedoodverfde winnaar uitgeroepen die het over een paar dagen mag opnemen tegen de winnaars van 
andere dorpen. Na de mannen komen de vrouwen aan de beurt. Een ladiesrun van ruim een kilometer op een 
hoogte van 3.000 meter in volle Tibetaanse kleding. Geweldig ziet het eruit.  
 
 

          



We worden in de tent van de ouders van Sonam uitgenodigd. Daar ligt op een hoefvormige plastic kleed 
een keur aan voedsel, van snoepjes, koekjes, tsjampa, fruit tot grote kluiven schapenvlees en vetgebakken 
broodstengels. De boterthee is gelukkig achterwege gebleven. In plaats daarvan worden melkthee en 
blikjes sap aangeboden. Zo gauw je iets gegeten of gedronken hebt, wordt het bijgevuld. De tent stroomt 
vol met mensen die we inmiddels kennen van het worstelen en het rennen. Oude mannen, dikke dames, 
dorpsgekken, moeders en kinderen schrapen de kluiven tot op het bot toe schoon met een scherp mes.  
Als ik een stukje vetter dan vet gekookt schapenvlees voorgeschoteld krijg, houd ik het voor gezien en 
geniet ik van het genieten van de dorpelingen.  
Na het eten is er nog een spektakelspel. Een zak gevuld met 60 kilo gruis wordt op iemands schouder 
getild. Die rent ermee naar een yurt en werpt hem voor de tentdeur op de grond onder luid gejoel en 
gelach. De meesten halen het niet, wat nog meer kreten ontlokt. Wat een plezier en een blijdschap. 
Morgen wordt er paardgereden. Helaas, ik had er graag bij willen zijn. Dan zijn de twee feestdagen 
voorbij en kan het zware zomerwerk beginnen.   
 

  



Het Tibetaans plateau en de grenzen 
Op de grens van Gansu en Sichuan ligt Langmusi. Het Kirti klooster bevindt zich in Sichuan. Vanuit het 
hotelraam zie ik op de berg aan de overkant het Serti klooster liggen. En dat allemaal in één 
vriendelijk langwerpig dorp, waarin de oorspronkelijke Tibetanen zich niets aantrekken van Chinese 
grenzen. 
 
 

       



Langmusi en het offerfeest ॐ 
Ik word wakker van geluiden: hoorn, trommel, bel, gezang. Het is druk bij de tempel. Vanuit het raam zie 
ik de gebedsmolens die onderdeel zijn van de grote Kora rondom een eeuwenoude pagode, die kwetsbaar 
mooi staat te zijn. Langmusi ligt in een kom tussen besneeuwde bergtoppen en een rotswand die doet 
denken aan een groot verticaal wasbord van aardewerk.  
Op het tempelplein is van alles klaargezet. Twee kleine zetels en een grote, lange vloerkleden, een 
tafel met offerandes langs de zijkant, een kookplek waar yakboter in een levensgrote pot op houtvuur 
staat te pruttelen. Er ligt een loper van de grote zetel naar een kleine ronde brandhaard. Tegen de 
muur zijn daar vlakbij grote planken in pyramidevorm tegen elkaar opgestapeld.  
Ongeveer 800 Geelkappen verlaten de tempel, zwermen uit over het dorp. Uit alle hoeken en gaten komen 
Tibetanen tevoorschijn, op hun paasbest gekleed en in vol ornaat behangen met riemen en kettingen 
waarop zilver en edelstenen prijken. Dit alles aangevuld met gymschoenen en dons jasjes. Tegelijkertijd 
hangt er een pislucht. Overal zie je mensen hurken om effe te poepen en te plassen. Ik vraag me af of de 
grote mensen net als de kleintjes een spleet in hun onderbroek hebben. Het lichaamsvuil lijkt een 
natuurlijke bescherming te zijn in deze ijle omgeving. Vuil, vriendelijk, smerig, schitterend!  
De monniken verzamelen zich in georganiseerde wanorde op de treden voor de tempel. De lama en twee 
adjudanten zetelen zich ervoor. Langs de loper naar het brandhaartje posteren zich ongeveer twintig 
monniken. De lama en de twee adjudanten rinkelen met hun belletjes. De monniken brengen de offerandes 
die door de Tibetanen aangeleverd zijn naar de lama. Elke offerande wordt gezegend. Ik kan niet zien wat 
er met de offerandes bij het brandhaardje gebeurt.   



Tussendoor verschijnt er uit de tempel een processie die in een cirkel twee keer linksom rond de lama 
en de offerandes loopt. Opnieuw brengen de twintig monniken om beurten bakken met offerandes naar de 
lama om gezegend te worden. Maar dit keer lopen ze na de zegen door naar de grote brandhaard die van 
pyramidevormig naar rond is omgetoverd en in de fik gestoken. Takken, twijgen, en gesmolten yakboter 
jakkeren het vuur aan. Vervolgens worden er bakken met meel, rijst en andere dovende offerandes in het 
vuur gegooid. Dit zorgt voor melkwitte rookwolken die het plein, de mensen en de omgeving in een 
magisch licht zetten.  Vervolgens plenzen de monniken bakken vol gesmolten yakboter op het smeulende 
vuur. Een enorme vuurkolom verspreidt zich boven het plein. Het ontlokt de toeschouwers een kreet van 
bewondering. Na een uur of twee zijn de offers volbracht. De dode voorouders kunnen opnieuw rusten, 
gieren cirkelen rondom een bergtop voor een sky burial en de lente-zomer kan beginnen.  
 

     



   
Yunnan en het stroomgebied van de Yangtze 长江 
Lijiang ligt in de buurt van de eerste grote bocht die de Yangtze kenmerkt. Het Chinese karakter 长江 
(Chang Jiāng) betekent lange rivier, ook wel Yangtze Kiang genoemd. De rivier is 6.380 km lang, iets 
korter dan de Nijl en de Amazone.  
De Naxi waren nomadisch toen ze nog aan de grens ten zuiden van Mongolie verbleven. Hun geloof is 
gelieerd aan de Bon van voor het Tibetaans Boeddhisme. De Naxi streken uiteindelijk neer in Lijiang en 
omstreken. De ziel van Lijiang is ontstaan uit de Naxi cultuur en de Dongba religie die ongeveer duizend 
jaar oud is. Opvallend zijn de liederen, de dansen en de Dongba pictogrammen die je overal in het stadje 
geschreven ziet staan. De encyclopedie van de oude Naxi samenleving geeft inzicht in religie, filosofie, 
kunst, geschiedenis, literatuur, astronomie, geografie en medische kennis.  
 

    



Lijiang en de Naxi ziel  
Voor een bezoek aan de oude stad heb je een permit nodig van tien euro. Het stadje is best mooi, maar 
ademt een sfeer van een openluchtmuseum. De gerestaureerde pandjes zijn allemaal betrokken door 
restaurantjes en winkeltjes. Het geheel moet een indruk geven van hoe het oude China eruitzag.  
Aan de noordkant ligt een vredig park met een grote vijver waar vandaan je een iconisch uitzicht hebt op 
een Snow Mountain piek. Deze Jade Dragon is een stralend witte V		aan de horizon van een 
superromantische plek voor bruiloften en partijen.  
Er zweeft wel iets, maar de echte Naxi ziel huist op de markt, een paar kilometer verderop. Daar vind je 
glinsterverse, voor mij bekende- en vreemdsoortige groenten, overheerlijke natuurgetrouwe aardbeien, 
tientallen soorten paddenstoelen, verse en gedroogde vruchten, varkenskoppen, ingewanden, darmen, 
loslopende- en geslachte kippen, bassins voor vissen en gehaktmolens voor vlees met botten en nagels. 
Jeff koopt voor een week voedsel en wij mogen aanwijzen wat we de komende dagen willen eten. 
In Lijiang begint de reis met de magische klanken Yangtze en Shangri-La. De zon, de wolkenvelden, de 
grillige diepten en hoogten, de talloze schakeringen kaal en rots, de voorzichtige bloesem en de 
duizenden kleuren groen, roodbruin en grijs zijn sprookjesachtig. Kunstwerken van Gustave Dore, Hokusai 
en David Hockney rijgen zich aaneen. De betovering is begonnen! 
 

                        



Wumu en de Yangtze 
Wumu ligt op een rotsplateau dat uitkijkt op de Yangtze. Met een steile afdaling van een uur bereik je de 
oever waar een gemotoriseerd buizenvlot ligt. Veertig minuten stroomopwaarts bereik je de aanlegplek 
van Boashan, bekend als Stone City. Een klein uurtje klimmen en je bent in het hart van het Naxi dorp. 
Halverwege de afdaling van Wumu naar de lange rivier zie je een bocht. Niet de bekende grote bocht maar 
net zo goed prachtig. De Yangtze is hier stil en minder grillig. Verderop is een dam gebouwd waardoor 
het lijkt of je van bovenaf een stil langwerpig meer ziet schitteren. De rotswanden van de bergen dalen 
steil en loodrecht het water in. Slechts hier en daar is er een mogelijkheid aan te meren en via 
geitenpaadjes naar boven te klimmen.  
 
 

      



 
Wumu is een klein dorp. Er wonen ongeveer driehonderd families. Niet alleen de zielen van de dorpelingen 
worden geteld maar ook die van de natuur, van de dingen en van de objecten. De dorpsdokter is een week 
afwezig. Hij begeleidt een patiënt met tbc naar Kunming, de hoofdstad van Yunnan. Zijn vrouw gaat me 
straks volgens klassieke wijze masseren. Elke avond kookt ze voor de gasten. 
In de Naxi samenleving helpt iedereen elkaar. Het irrigatiesysteem, dat langs de terrassen stroomt, 
wordt bediend met luikjes. Als een boer zijn akker heeft bevloeid, geeft hij een signaal aan zijn buurman 
en worden de luikjes respectievelijk opengezet dan wel gesloten. 
De meeste huizen worden traditioneel gebouwd. Het tempo is traag. Dat moet ook wel want alles wordt met 
de hand gedaan en materialen moeten soms van ver komen. De onderlaag bestaat uit gebikte keien, een 
keramieken kom versiert de voet van de palen, de bovenbouw is van hout ingekerfd met klassieke 
patronen, de glanzende dakpannen krullen aan de uiteinden omhoog. Soms zijn de muren van adobe of 
cement, maar altijd bedekt met de klassiek gekrulde daken waardoor inkijk in de binnenhofjes minimaal is. 
De mannen doen het vakwerk, vrouwen zeulen met manden vol stenen op hun rug de hellingen op. Meestal 
is een huis een boerenhof met een vierkante cour. Soms staat een van de bijgebouwen op palen. Onder zo'n 
gebouw is het vee gehuisvest, kippen, ezels, varkens, paarden, geiten, koeien. Vaak is er een moestuin met 
groene groenten. Kruiden, pepers, vruchten, noten, bonen, tabak, geraniums voor olie en honing zijn 
rondom te vinden in de natuur.  
Naast de hof staat in een aantal gevallen een hoog rechthoekig gebouwtje van witgeverfde adobe. Hier 
worden de tabaksbladeren gedroogd, gefermenteerd en afgewerkt. De dorpsgemeenschap is voor tachtig 
procent afhankelijk van het plukken en het verwerken van bladeren die verkocht worden aan de 
tabaksindustrie van goedkope Chinese sigaretten. Alleen geoefende handen weten waar ze grote bladeren 
kunnen vinden en heel houden. Die grote bladeren brengen namelijk de grootste winst op.  





   
De toegangspoort naar het dorp Wumu is Chinees gekleurd ⛩. Het betonnen pad eindigt 100 meter verderop 
bij de huahuasei lodge, wat zoveel betekent als vrolijk zijn zonder zorgen of hiep hiep hoera in mijn 
eigen associatie. De rest van de dorpspaden is niet geplaveid. In Dongba, het schrift van de Naxi 
sjamanen, wordt Huahuasei verbeeld door twee fazanten en een himalaya blauw schaap. Het woord Huahuasei 
wordt vaak gebruikt in populaire Naxi liedjes. Het is de essentie van de Naxi identiteit, één zijn met het 
ritme van de natuur. 
Jeff is dorpsverantwoordelijke. Zijn vrouw Wendy, die in Belgie is geboren, heeft zorg gedragen voor de 
prachtige authentieke inrichting van de lodge. Het bouwproces heeft zeven jaar geduurd. Huahuasei kijkt 
met een open blik naar het dorp en de rivier en staat op een plek waar je de dagen en uren vergeet. 
Maar die uren tellen uiteindelijk wel. Over een jaar of vijf zal er waarschijnlijk een tijdelijke 
verhuizing naar Belgie plaatsvinden zodat de kinderen in staat worden gesteld een goede opleiding te 
volgen.  
 

      



De Dongba en de reis van de moeder en de dochter 
Het Naxi geloof wordt door Jeff kort en bondig als volgt samengevat: doe het goede voor de natuur, dan 
is de natuur goed voor jou. In de Naxi cultuur is de Dongba een belangrijke dorpeling, een wijze sjamaan 
met specifieke culturele kennis. Tijdens de culturele revolutie werd die kennis diep weggestopt. Dat 
heeft tot gevolg gehad dat de overdracht van vader op zoon zo goed als verloren is gegaan. De meeste 
Dongba's zijn ouder dan zeventig jaar. Wumu heeft gelukkig een jonge opvolger van dertig jaar. Zijn naam 
is Hé Jíxiān, wat vrede en harmonie betekent. Hé Jíxiān bestudeert de transcriptie van de 1500 Naxi 
karakters en begeleidt de levensrituelen. Bij bruiloft, begrafenis, geboorte en ziekte moeten de negen 
geesten die een mens bij zich draagt gezuiverd worden.  
De Dongba vervaardigt zelf papier waarop hij met Naxi tekens een stripverhaal kalligrafeert. Voor Brigit 
en mij kalligrafeert hij de reis van moeder en dochter. Op de bovenste lijn maakt onze moeder de reis 
terug naar de gezuiverde godenwereld. Op de middelste lijn stapt haar dochter verder op een eigen pad. 
Op de onderste lijn staan de datum, de naam van de Dongba en het symbool voor Naxi.  
 

          



  
 

    



Hockney en de perfecte V  
Vier jaar geleden bezocht ik in januari 2013 in Koln een overzichtstentoonstelling van David Hockney, de 
meester van het breedbeeld. Er hing een tekening die diepe indruk op mij maakte. De tekening verbeeldde 
op kinderlijk geniale wijze zijn filosofie van het perspectief. Ik werd erdoor gegrepen.  
Hockney draait het perspectief van de statische kijker 360 graden om. De kijker wordt mobiel. Vooral de 
schilderijen van het Engelse landschap getuigden van The Bigger Picture. De kijker ziet de omgeving in 
de vorm van een V (🔻), waarin de oneindigheid uit de hemel in een trechter stroomt. De V van Vie. In de 
klassieke visie ziet de kijker de wereld in een omgekeerde V (🔺), wat een beperkt perspectief oplevert. 
Een beeld van eindigheid, waarvan de dubbele omgekeerde V (🔺 	🔺) de letter M vormt, die de beginletter is 
van Mort.  
 
 

 
  



De M van de dood van een man die in het bergdorp aan de overkant van de vallei in zijn kist ligt. Een 
kist die volgens Naxi gebruik al sinds de vijftigste verjaardag van de man op zolder staat. Er is een 
varken vetgemest voor het Naxi volk dat gedurende drie dagen van heinde en verre samenkomt om de 
rituelen te vieren. Het lichaam van de man is in doeken gewikkeld met een laag plastic eromheen. Ook de 
kist is met plastic bekleed. Morgen op de dag van de crematie wordt het plastic verwijderd.  
 
 
De Yangtze en de perfecte V 
Langs de oevers van de lange rivier lopen we naar het dorp aan de overkant, door landschappen die sterk 
doen denken aan de V van Hockney. Met eindeloos kronkelende terrassen, in vorm en ritme door een 
meesterhand gecreëerd. En daar tussendoor stroomt in allerlei tinten blauw en groen de Yangtze. Als een 
rivier van Tao die volstrekt zijn eigen pad volgt, toverachtig kronkelend rond rotsen, bergen en pieken. 
Een rivier die zichzelf is en toch buigt voor de natuur van de grillige toppen op het dak van de wereld. 
Ik voel me een wandelende haiku (5-7-5) in een Japanse prent.  
 
 
Een haiku in een Japanse prent 俳句 

 
Oneindig wit licht 
Straalt in omgekeerde V 
Tussen de rotsen 

De Chang Jiāng buigt 
Als in een Japanse prent 
Rond dorp en bergen 
 

Hokusai wandelt 
Door het landschap, reikt Hockney 
Een oosters penseel 
 

De Yangtze glimlacht 
Ik wandel in lichtstralen 
Op het pad van mij    

 
 
 
 



 
  



De perfecte V wordt een wiebertje 
In een omgekeerde V dalen uit de hemel lichtstralen neer op de Yangtze en de omliggende akkers die net 
zo geel kleuren als bij ons de koolzaadvelden. In de vroege ochtend besef ik dat er op deze tijdloze 
plek een dialoog is tussen de verschillende V's. Niet of-of maar en-en. Het V-perspectief van Hockney is 
in minder dan een seconde een rechtopstaand wiebertje 🔶 geworden.  
 

  



De tijgersprong en de ladder naar de hemel 
Op weg naar de Tiger Leaping Gorge rijden we door een vruchtbare vallei waar een auto verstrikt is 
geraakt in bundeltjes koren die op de weg liggen te drogen. Een grillige keten van Snow Moutains vormt 
de horizon van een langgerekte vallei doorsneden met de Yangtze. De rivier heeft hier een andere 
gedaante aangenomen. Stromend goudbruin in tegenstelling tot stil en groenblauw bij Wumu. Met een veer 
steken we de goudader over waarna we stroomopwaarts de gorge inrijden.  
In het middendeel dalen we te voet 200 meter af. Via smalle paadjes en hier en daar wat planken voert 
het wandelpad langs de Yangtze die zich soms brullend stroomafwaarts in de diepte stort. Halverwege 
liggen rotsten in het water waar volgens de legendarische overlevering tijgers hun sprong wagen naar 
de overkant.  
Na anderhalf uur lopen en kijken zien we een pad naar boven waar, op ongeveer tweeduizend meter de oude 
weg naar Shangri-La moet liggen. Volgens Jeff gaat het pad zo’n 120 meter zigzaggend en redelijk 
gemakkelijk de hoogte in. Na vijf minuten stopt het pad bij een vrij steile ijzeren ladder. Het klopt niet 
met de beschrijving van Jeff maar à la, er kan in de tussentijd iets veranderd zijn. Na de eerste volgt 
een tweede ladder, iets langer en iets steiler maar wel net zo stevig vastgeklonken als de eerste. 
Heftig! Het lukt me niet, ik moet verschillende keren uitpuffen. Conditie okay, ademhaling iets minder. Ik 
ga dan wel naar boven, maar dit kan niet goed zijn. Terug heeft ook geen zin. De volgende ladder is 
lachwekkend. Steil omhoog en oneindig! Recht de hemel in, die hier overigens niet te zien is. Gelukkig 
heb ik geen trillende armen en benen zodat ik me stevig kan vastklampen om tussentijds bij te komen. In 
de schaduw van een overkapping voel ik me misselijk, heb ik hoofdpijn en een immens verlangen om in 
slaap te vallen.   



Op het moment dat de misselijkheid wegtrekt, stap ik verder, weer een ladder op. Wat minder steil en 
afzienbaar. Dan nog vijf minuten en de queeste is volbracht. Als ik boven ben moet ik geld betalen voor 
het gebruik van kloof en ladders. Half geld omdat ik bejaard ben. Tweehonderd meter recht omhoog in een 
half uur. Niet slecht voor een gepensioneerde wees van zesenzestig jaar.  
De oude weg naar Shangri-La breng ik door op een luxe autostoel genietend van de meest wonderlijke en 
schitterende landschappen. Het hemelgewelf zet aan het eind van de dag het klooster Ganden Sumtsenling 
in een stralenkrans van zilveren licht. Ik ben er! 
 

        



 
 

 
 

  



དགའ་ldན་suམ་rʦེན་glིད Shangri-La en heimwee naar Wumu   
De weg hiernaar toe was een queeste. Er is een hoekje af, zeggen ze in Belgie als iemand een beetje 
gestoord is. Mijn moeder loopt haar weg terug naar de godenwereld en bij mij is er inderdaad een stukje 
af als ik nu al via een hemelladder voortstap op de weg naar het einde.  
Al bij het afscheid van Wumu voelde ik heimwee. Bij aankomst in het shabby hotel en de wanordelijke 
vallei waarin Shangri-La ligt, wordt dat gevoel sterker. De Ganden Sumtsenling Monastery, bekend als 
klein Potala, is indrukwekkend en lijkt inderdaad op de foto's van het kloosterpaleis in Lhasa. Gesticht 
in het jaar 1679 AC behoort het bij de Gelukpa orde van de vijfde Dalai Lama.  
Maar helaas, het leeft niet. De Han chinezen hebben er huisgehouden. Tijdens de culturele revolutie is 
het grotendeels verwoest en vervolgens vanaf 1983 weer gerestaureerd. Eerder voor de toeristen dan voor 
de monniken. Er is geen Geelkap te zien, laat staan Tibetanen die de Kora lopen. Sterker nog: muren met 
gebedsmolens ontbreken, hoe en waar dan ook.  
Tot overmaat van ramp is het oude centrum van Shangri-La twee jaar geleden grotendeels verbrand. Ook 
hier is een intensieve Han restauratie aan de gang. Alles in oude stijl. Best mooi en gezellig. s' Avonds 
wordt er op het plein door Jan en alleman gedanst. De dorpsbewoners doen linksom verschillende 
rondedansen. Aanlokkelijk om te kijken en mee te doen. Nederland kan er wat van leren.  
Ik heb trouwens niets tegen de Han chinezen, de bewoners en de toeristen. Ze zijn erg aardig voor mij. 
Maar ik weet natuurlijk niet hoe het zou zijn als ik Tibetaan was. Eén ding is zeker. Dit kan niet de plek 
zijn van het Shangri-La, dat James Hilton in 1933 in Lost Horizon beschreef. Hoezeer Zhondiang ook zijn 
best heeft gedaan die naam ten koste van andere dorpen te verkrijgen. Paradijs of niet, utopie of niet, 
ik stap voort op mijn pad naar de horizon en ben vereerd dat ik hier heb mogen zijn in die heerlijk 
droogkoude Himalaya lucht.   



Yunnan en de ancient towns 
Na Shangri-la en Lijiang zijn we neergestreken in hotel Dali Mountain Delights met uitzicht op 
moestuinen en het Erhai-meer. Ik begin een patroon te herkennen in de 'ancient towns'. Werkelijk oude 
huizen afgewisseld met halfnep en kitsch maar hoe dan ook refererend aan het oude China. In de 
straatjes steeds hetzelfde beeld: veel dezelfde winkeltjes, veel lawaai en veel aardige Han Chinezen die 
met mij op de foto willen. Dansende en zingende mensen op pleintjes, dwars door alle leeftijdsgrenzen 
heen, man, vrouw, traditioneel en modern. Oude beroepen worden uitgebeeld en duizenden keren hoor je 
hetzelfde djembe roffeltje. Klassiek genomen trouwfoto's op de stadspoort. Grappig, aandoenlijk en soms 
kinderlijk. Daaromheen de lokale markten, waar je de echte Tibetaanse-, Naxi- en Bai ziel voelt. In de 
verschilende stadjes zijn er onderlinge verschillen in huizenbouw, symbolen en karakters. Maar wat de 
taal betreft hoor ik het verschil niet.  
Hotel Dali Mountain Delights ligt aan de hout- en meubelstraat. Waar 's avonds publiekelijk tussen de 
straatwerkzaamheden en her en der verspreidde bouwresten een film wordt vertoond. Geprojecteerd op een 
afgebladderde loze muur waar een huis is weggehaald en mannen kaarten. Mooi sfeertje. Zo te zien wil de 
man en de vrouw in de straat gewoon leven en plezier maken. Met elkaar en zonder Mao. 
 

     



De Han en de toerist 
 

     
 

     



Bai en Yi 
 

    



Dali en de Jade Belt Road 
Dali ligt tussen de wonderschone valleien van het Tibetaanse plateau aan de westkant en de bergen van 
het Yungui plateau aan de oostkant. Langs de randen van het Erhai meer en tussen de westelijke Cang 
bergen en de oostelijke berg Jizu wonen van oudsher de Bai en de Yi, inmiddels aangevuld met ontelbare 
Han chinezen.  
De Jade Belt road is een stenen pad langs de flank van de Cang bergen. Aangelegd voor de Chinese 
toerist die zich met het gondeltje naar boven laat brengen, van het uitzicht geniet en dan weer met de 
kabelbaan naar beneden afdaalt. We zitten met een jeugdig Han-stel in de gondel. Opeens doet de man de 
rits van zijn rugzak open. Er piept een piepklein hondenkopje naar buiten. De selfieshow kan beginnen. 
Vermakelijk. Ik verveel me geen seconde. Chichiwachichiwchiwawawa!  
Het keurige pad naar het klooster is 11,5 km lang. De Chinese duur voorspelt zeven uur wandelen. Geen 
Chinees die daar zin in heeft. Voor een Nederlander betekent het, dat hij bijna struikelend van de 
uitzichten kan genieten en dan nog binnen de gestelde tijd binnen is. Vreemd ook zijn de bordjes die 
aangeven dat je snel moet doorlopen om vallende stenen te vermijden. Ook wordt er van je verwacht dat je 
niet over de leuning springt en uitkijkt voor brandgevaar. Jade Belt is trouwens een perfecte naam voor 
deze prachtige bergflank en de diepe vergezichten.  
 

       



Het Erhai meer en de commune 
Het lenen van een fiets is best moeilijk als je geen Chinees spreekt. Een mobieltje met vertaalprogramma 
is in alle gesprekken een onontbeerlijke hulp. Je kunt kiezen tussen geschreven en gesproken teksten. 
Die laatste zijn het leukst. Er ontstaat een soort machinale communicatie met nepstemmen. Chinezen zijn 
er dol op.  
De fietsen zijn uitgekozen, de banden zijn opgepompt, de zadels op hoogte gebracht, ouderwets met non-
verbale taal zonder mobieltjes. Via een ander deel van de oude stad dalen we af naar het meer. Zijn het 
stadsdeeltjes of dorpjes waar ik doorheen fiets? Alles is hier even pittoresque met huizen in lokale 
stijl. Opvallend hoe groot die zijn trouwens. Met mooie grote ramen die uitkijken over het niet zwembare 
romantische meer.  
In een van de dorpjes zijn de bewoners bezig het Erhai meer handmatig te zuiveren van drab, vuil, afval 
en wildgroei. Iedereen heeft een taak. Zoals overal ter wereld doen de vrouwen de zwaardere klussen. De 
oevers zien zwart van werkende mensen. Er heerst vrolijkheid, gezamenlijkheid en gastvrijheid. De 
dorpsgemeenschap heeft deze zelfsturende en zelfverantwoordelijke opdracht van hogerhand gekregen 
omdat het hotel gesloten is. Positief communistisch zogezegd.  
 



  
Voor iemand van 66 jaar is de ontwikkeling van het toerisme langs het meer een soort oude bekende. Ik 
herinner me mijn grootvader die in driedelig pak in een strandstoel zat en de wat modernere opa die in 
badpak wel de zee in ging. In veertig jaar tijd is Scheveningen veranderd in een lounge strand annex 
vreetschuur die bijna het gehele jaar open zijn. Als de Chinezen eenmaal hebben leren zwemmen, zullen 
over veertig jaar het meer schoon zijn, hotelketens de oevers bestrijken, een golfbaan het water 
opslurpen en de disco galmen.  
Bij terugkomst staat de hoteltafel gedekt met borden, kopjes en stokjes. Via het mobiele 
vertaalprogramma worden we uitgenodigd mee te eten met het gezin. De zoon is jarig. Er schuiven 
vrienden en familieleden aan. Adele en happy birthday klinken uit de computer. Er is groente in 
verschillende soorten en kleuren, geroosterde eend, varkensvlees, scherpe sausjes, rijst, mihoen, compote 
en een kleurige taart toe. En pinda's eet je met twee stokjes.  
 
 

      



Grunnegers en Achterhoeker 
 
 

    
 

 




