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Aankomst op het vliegveld Gonggar 

 

 
Beroemd beeld op de  Jokhang tempel 

 

DE VERDWENEN SLEUTEL         

Deel 3: Naar het oosten… 
 
De volgende dag neem ik het vliegtuig naar China. Ik land op het vliegveld 
Gonggar, ongeveer 70 kilometer van Lhasa. En dan verder met de bus door de 
bergen naar Lhasa. Ik stap uit op het busstation vlakbij de Jokhang tempel.  
Het is al laat en ik zoek onderdak.  
Na lang zoeken vind ik het Sera klooster waar ik mag slapen. Een 
aardige monnik wijst me de 
weg naar mijn bed. Op goed 
geluk vraag ik hem naar de 
vrouw met één arm.  
De man kijkt opeens ernstig. 
“Ik heb haar gezien, ze sliep 
hier twee dagen geleden. Ze 
toonde geen eerbied voor de 
Boeddha!” 
Ik knik bedachtzaam. “Weet u waar ze heen is?” 
“Niet precies, maar ze ging in ieder geval richting Guangzhou.” 
Ik knik dankbaar. “Dank u wel ik ga nu slapen.” 
 

 
 
 
 

P Het vliegveld Gonggar ligt 70 kilometer van Lhasa. 

In welke richting rijdt de bus het grootste stuk naar 
Lhasa?  

 1.  noorden 
 2.  westen 
 3.  zuiden 
 4.  oosten 
 
 Bron: Google Maps - Lhasa 

Geef het antwoord dat het best klopt. 
 

Q Langs welke weg loop je als je de kortste route 
neemt van de Jokhang tempel naar het Sera 
klooster? 

 
1.  Sela North Road 
2.  Duodi South Avenue 
3.  Nyiangra North Road 
 
Bron: plattegrond Lhasa(hiernaast) 

   

Fragment van plattegrond Lhasa 
© Surveying and Mapping Bureau of Tibet Autonomous Region 

http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&hl=nl&msa=0&msid=108054988802757317128.00045a3c2172ce523fcab&ll=29.441989,91.174164&spn=0.813232,1.213989&t=h&z=10
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De volgende ochtend vroeg word ik wakker gemaakt door dezelfde monnik. Hij geeft me iets te eten en zegt: “Pas goed 
op als je naar Guangzhou gaat. Het is een erg grote havenstad en gevaarlijk. Het is ook zeker niet makkelijk daar iemand 
te vinden!” 
 

 
 
 
De monnik had gelijk. Guangzhou is een erg grote en 
drukke stad. Maar ik zit haar nu op de hielen. In een 
café vlakbij de haven hoor ik dat ze een uur geleden 
daar was. De kroegbaas vertelt dat ze er teleurgesteld 
en boos uitzag. Ze was de man misgelopen aan wie ze 
‘iets’ (hij wist niet wat …) zou verkopen. 
“Weet u waar ze nu heen is?” vraag ik hem 
gespannen.  
“Eh, niet precies …, ik weet dat ze met de trein richting Shanghai zou gaan”. Hij aarzelt even. “Wat ik vreemd vond, ze 
vroeg waar ze moest overstappen als ze langs Huangshan wilde. Wat moet ze nou in zo’n toeristisch gebied?” 
 
Ik bestel een drankje en ga aan een tafeltje zitten met alle materiaal dat ik verzameld had.  
Ik moet nadenken … Shanghai …. Huangshan … waar moet ik heen? 
 

Guangzhou was al in de tijd van Van der Putte en Blaeu een belangrijke havenstad, ook voor Nederland. 
 

R  Hoe heette de organisatie die in de 17e eeuw vanuit Nederland handel dreef met Azië?  

 
              
 

S Noem twee producten die toen met schepen vanuit Azië naar Nederland werden vervoerd. 
 
          en      

 
 
T Onder welke naam was Guangzhou toen beter bekend? 
 
           
 
U Wat was in die tijd de belangrijkste Nederlandse havenstad? 
 
           
 
Bron: Blaeu en EduGIS, China.  
Tip 1:  je kunt doorbladeren met  (rechtsboven);  
Tip 2:  klik op Ctrl – als de pagina niet op je scherm past. 
   

http://www.anaximander.eu/Blaeu/china.html


3 
 

 
 

 

V De haven van Shanghai is sinds 2004 de grootste van de wereld. Daarvoor lag de grootste 

wereldhaven in Nederland. Bij welke stad?   
 
              
 
 Bron: Blaeu en EduGIS, Poort naar de wereld.  
 
 

W Je hebt vast veel spullen in huis die uit China komen. Daar is niet iedereen blij mee. Een Chinese 

kunstenaar geeft daar een mooi beeld van. Klik hier. Via welke Chinese haven worden deze 
producten naar Nederland verscheept? Waarom denk je dat? 

 
     omdat      
 
         
 
 

X Huangshan wordt veel bezocht door toeristen die van  
wandelen en bergbeklimmen houden.  Hoe hoog is de hoogste top  
in de Huangshan bergen? 

 
         
 
 Bron: Blaeu en EduGIS, provincie Anhui. 

 
 
Y Als je van Guangzhou met de trein naar Huangshan gaat,  

hoe vaak moet je dan overstappen?  
(klik op de spoorwegenkaart) 

 
 1 2 3 4  (keer overstappen) 
 
 
Z Heb je Google Earth? Klik dan hier en je ziet de oude kaart geprojecteerd op de nieuwe 

satellietbeelden.  Zet de laag YouTube (in de Galerij) aan. Zoom in op Vuyuen (zie plaatje). 
 Ga naar het noordwesten. Zoek naar de YouTube video aan de rand van het bergmassief 
 bij Biyang (foto). Speel de video af. 
 Wat is de Engelse naam van de bergen van Huangshan? 
 
        
 
 Geen Google Earth? Zoek het antwoord hier. 
   

http://www.anaximander.eu/Blaeu/china05.html
http://www.anaximander.eu/Blaeu/Assets/YiwuSurvey.pdf
http://www.anaximander.eu/Blaeu/anhui1-groot.html
http://johomaps.com/as/china/chinarail.html
http://www.anaximander.eu/Blaeu/Assets/Nanking.kml
http://www.anaximander.eu/Blaeu/china10.html
http://johomaps.com/as/china/chinarail.html
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De ontknoping 
 
Hijgend staat ze voor me. Ze heeft een pakje in haar ene hand. 
“Geef het aan mij” zeg ik dwingend. 
 

 
 
 
 

Lukt het om de sleutel te pakken te krijgen?  
Vind de juiste code door hieronder enkele antwoorden uit deel 1, 2 en 3 in te vullen. 

 

Vraag A 
nummer 

antwoord 

B  
nummer 
gebouw 

H 
nummer 

kaart 

L 
nummer 

antwoord 

N   
eerste letter 
plaatsnaam 

P 
nummer 

antwoord 

Y 
nummer 

antwoord 

Code        

 
Controleer je code. 

 

http://www.anaximander.eu/checkcode.html
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