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q Nehru Memorial
Museum and
Library
Teen Murti Marg. Tel. 011-23017587
(kantine en boekwinkel). q Race
Course. Open di–zo 9.00–17.30 uur.
Gesloten feestdagen. Nehru Planetarium: Tel. 011-23014504. Gesloten ma
en feestd. & Shows: 11.30, 15.00 uur.

Het prachtige gebouw Teen
Murti Bhavan werd in 1930
gebouwd als woonhuis voor
Astronomische instrumenten van baksteen en pleister in de Jantar Mantar
de Commander in Chief van de
0 Lakshmi Narayan
9 Jantar Mantar
British Indian Army en werd
later de residentie van de eerMandir
Sansad Marg. q Rajiv Chowk.
ste Indiase premier Jawaharlal
Open dag. &
Mandir Marg. q R.K. Ashram Marg.
Nehru. Na Nehru’s dood in
Open
dag.
1964 werd het verbouwd
Sawai Jai Singh II van Jaipur,
tot museum en bibliotheek.
enthousiast astronoom, bouwde
in 1724 zijn observatorium,
Deze in 1938 door de industrieel Nehru’s slaap- en werkkamer
omdat hij de posities van de
B.D. Birla gebouwde tempel was zijn nog precies zoals hij ze
achterliet en geven zijn sobere,
sterren precies wilde berekenen
een van de eerste in India zonmaar elegante persoonlijkheid
om op gunstige momenten hei- der kastenbeperkingen. Mahatlige rituelen en puja’s te kunnen
ma Gandhi bezocht er de eerste en zijn brede belangstelling
goed weer.
uitvoeren. De instrumenten van
puja. De Birla Mandir, zoals hij
Op het terrein staan
de Jantar Mantar, een van de vijf meestal wordt
het Nehru Planetaobservatoria die hij bouwde (blz. genoemd, is een
300–301), zijn groot en vast, wat
kenmerkend voorrium en de vierkanze ongevoelig maakt voor trillin- beeld van moderne
te, van drie bogen
gen en daarom zuiver. De SamIndiase tempelbouw,
voorziene Kushak
rat Yantra, een rechthoekige
met zijn marmeren
Mahal, een
driehoek met een hypotenusa
toegang en kastanje14de-eeuws jachtparallel aan de as van de aarde,
bruine shikhara’s
verblijf van sultan
is een enorme zonnewijzer, met
(spitsen). In de
Feroze Shah Tugtwee bakstenen kwadranten aan hoofdtempel staan
hluq (blz. 85). Op de
weerszijden om de schaduw van beelden van Vishnu
rotonde voor het
de zon te meten. De Ram Yantra en zijn gemalin
huis staat het Teen
Teen Murti Memorial
leest de hoogte van de zon en
Lakshmi. Bijtempels
Murti (Drie Beelde Jai Prakash Yantra (bedacht
rond de binnenplaats
den) Memorial. Dit
door Jai Singh II zelf ) bepaalt het zijn voorzien van inscripties met is gewijd aan de Indiase soldatijdstip van de lentenachteveverzen uit heilige hindoeteksten ten die in de Eerste Wereldoorning. Het observatorium ligt in
en versierd met geschilderde
log zijn gesneuveld. Het huis
een mooi park. Nu vinden er
taferelen uit de heldendichten
ontleent zijn naam aan dit
vaak dharnas (protesten) plaats.
Mahabharata en Ramayana.
monument.

Teen Murti Bhavan, Nehru’s officiële residentie, nu Nehru Memorial Museum and Library
Voor hotels en restaurants in deze regio zie blz. 572 en blz. 584–585

Athpula, de 17de-eeuwse brug bij de ingang van de Lodi Gardens aan de South End Road
w

Lodi Gardens

Ingang aan Lodi Rd en South End Rd.
q Race Course. Open dag. 0

Lodi Gardens is een van de
mooiste parken van Delhi en
een favoriete plek voor joggers,
yogabeoefenaars, belangrijke
politici, inclusief hun lijfwachten, en gezinnen die er in de
weekeinden komen picknicken.
Het is in 1936 aangelegd in
opdracht van lady Willingdon,
vrouw van de onderkoning, en
functioneert als ‘groene long’
voor de bevolking van Delhi.
De met bomen omzoomde
paden en goed onderhouden
gazons en perken liggen rond
de 15de-eeuwse graftomben
van de Sayyid- en Lodidynastieën, de laatste sultans van Delhi.
Vele dragen nog sporen van de
originele turquoise tegels en
kalligrafie.
De achthoekige tombe van
Muhammad Shah (reg. 1434–
1444), de derde heerser van de
Sayyiddynastie, zou de oudste
zijn. De grootste is de Bara
Gumbad (Grote Koepel), met
een moskee uit 1494 en een
gastenverblijf. Bij de ingang
aan South End Road ziet u een
aardige stenen brug die
Athpula (letterlijk ‘acht pijlers’)
wordt genoemd en uit de
17de eeuw zou stammen. Ten
westen ervan liggen de wallen
die de Tombe van Sikander
Lodi (reg. 1489–1517) omsluiten.

e

Purana Qila

wit marmer en leisteen. Ten
zuiden van de moskee staat
Humayuns bibliotheek, Sher
Mandal. Hij bestaat uit een
achthoekige toren van twee
verdiepingen in rood
zandsteen en wordt bekroond
door een overdadige chhatri
(open paviljoen) op acht pilaren. Hier verloor in januari
Purana Qila, letterlijk ‘Oud Fort’,
1556 de vrome keizer, die
staat op een plek die sinds
haastig op de trap wilde
1000 v.C. is bewoond,
knielen voor zijn avondzoals opgravingen hebgebed, zijn evenwicht
ben aangetoond. De
en daarmee ook
sombere muren
meteen zijn leven.
van het fort staan
De muren van de Puranu rond de restanna Qila hebben drie
ten van de zesde stad
hoofdpoorten, waarvan
van Delhi, Dinpanah (blz.
de Talaagi Darwaza,
89), begonnen door de
tweede Mogolkeizer,
van rood zandsteen,
Humayun. Hij regeerde
in de westmuur, de
Chhatri met
slechts kort en werd in decoratief tegelwerk hoofdingang is. Het
1540 ten val gebracht
mausoleum van
door de Afghaanse vorst Sher
Humayun (blz. 81) is van de
Shah Suri (blz. 53). Sher Shah
zuidpoort zichtbaar.
voegde verschillende bouwwerken toe en noemde de citadel Shergarh (Leeuwenfort).
Na de dood van Sher Shah herwon Humayun zijn troon. Van
de vele paleizen, barakken en
andere gebouwen die beide
heersers hebben neergezet,
resteren alleen nog Sher Shahs
moskee en een gebouw dat
vermoedelijk Humayuns bibliotheek was.
De Qila-i-Kuhnamoskee uit
1541 is een fraai geproportioneerd bouwwerk met mooi
De rode zandstenen poort van
decoratief inlegwerk in rood en Talaagi Darwaza, Purana Qila

Mathura Rd. Tel. 011-24354260. q
Pragati Maidan. Open dag. zonsopkomst–zonsondergang. Museum: Tel.
011-24355387. Open 9.00–17.00 uur.
Gesloten vrijdag. & Kaarten: ter
plaatse of bij het toeristenbureau van
Delhi.
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nog altijd een krachtig symbool
van het Indiase bewustzijn. Hier
werd voor het eerst de nationale
vlag gehesen, toen India op
15 augustus 1947 onafhankelijk
werd. U komt binnen via de
Lahore Gate. Dit is een van de
zes poorten van het fort. Hij
leidt naar de overdekte bazaar
Chatta Chowk, waar schilderijen
en bijous worden verkocht.
Daarachter ligt de Naqqar Khana, een paviljoen waar driemaal
per dag ceremoniële muziek
Jama Masjid, India’s grootste moskee, van zandsteen en marmer
werd gespeeld. Hiervandaan
i Jama Masjid
nauwe trap met 120 treden,
voert een pad naar de Diwan-imaar het uitzicht maakt dit
Aam, een zaal van rood zandBij Netaji Subhash Marg. q Chawri
ruimschoots goed.
steen met 60 pilaren, waar de
Bazaar. Gesloten voor niet-moslims
keizer dagelijks audiëntie hield.
tijdens gebedsdiensten en na 17.00
De keizer zat onder een overdauur. Met toeslag voor foto’s.
o Rode Fort
dig versierde stenen baldakijn
en het lage bankje ervoor was
Deze grootse moskee, gebouwd
Chandni Chowk. Tel. 011-23277705.
voor zijn eerste minister. Achter
in opdracht van keizer Shah
q Chandni Chowk. Open di–zo
deze zaal ligt de Rang Mahal. In
Jahan, heeft drie imposante
9.30–16.30 uur. Gesloten feestdagen.
zwart-witte marmeren koepels
de vergulde vertrekken, vroeger
& Klank- en lichtspel: (Engels) feb.–
en twee minaretten naast de
alleen voor vrouwen, ziet u een
april, sept.–okt. dag. 20.30–21.30 uur;
centrale boog. Zes jaar en 5000
ingelegde marmeren fontein in
nov.–jan. dag. 19.30–20.30 uur; mei–
arbeiders waren nodig om haar
de vorm van een lotusbloem.
aug. dag. 21.00–22.00 uur.
& Museum: Open di–zo. =
te bouwen en ze kostte bijna
Vlakbij ligt de Khas Mahal, de
1 miljoen rupees. In 1656 werd
keizerlijke vertrekken met
hij voltooid. Een magnifieke
kamers voor privégebed en
Kantelen van rood zandsteen
zandstenen trap voert naar de
om te slapen. In de Garderobe
geven de keizerlijke citadel de
ingangen. In Aurangzebs tijd
(Tosh Khana) staat
naam Lal (rood) Qila
trok deze plek paardenhandela- (fort). Met de bouw
een subliem marmeren en jongleurs en nu vooral
ren jali-scherm, met
werd in 1639 in
schoenpoetsers en bedelaars.
ingesneden de weegopdracht van Shah
De enorme binnenplaats van is
schaal van Justitia,
Jahan begonnen en
groot genoeg voor zo’n 20.000
een motief dat in veel
na negen jaar was het
mensen bij het vrijdaggebed en fort af. Het was tot
miniatuurschilderijen
tijdens Id, als het eruitziet als
terugkeert. Ten noor1857, toen de laatste
een zee van gelovigen. De zuiden van de Khas
Mogolkeizer, Bahadur
delijke minaret is een bezoek
Mahal staat de
Shah Zafar, werd ontmeer dan waard, omdat die een troond en verbannen,
witmarmeren Diwanprachtig uitzicht biedt over Old
zetel van de Mogoli-Khas. De legendariBaldakijn van de troon
Delhi. Het is vaak dringen op de macht. Het Rode Fort is
sche Pauwentroon,
in Diwan-i-Aam
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Voor hotels en restaurants in deze regio zie blz. 572 en blz. 584–585
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Delhi Gate
Lahore Gate
Chatta Chowk
Naqqar Khana
Diwan-i-Aam
Rang Mahal
Mumtaz Mahal
Khas Mahal
Diwan-i-Khas
Hamams
Shah Burj
Sawan
Bhadon
Zafar Mahal
Moti Masjid

ingelegd met kostbare juwelen,
stond hier tot hij in 1739 als oorlogsbuit werd meegenomen
door de Perzische indringer
Nadir Shah. De muren en pilaren
van dit exclusieve paviljoen,
waar de keizer zijn vertrouwelingen ontving, waren ooit met
edelstenen ingelegd. Het plafond was van zilver en edelstenen. Iets verderop liggen de
Hamams (baden), met ingelegde marmeren vloeren en drie
ruimten. De eerste leverde hete
stoom, de tweede geurig rozenwater uit gebeeldhouwde fonteinen en de derde koud water.
Ten westen ligt de kleine Moti
Masjid (Parelmoskee), genoemd
naar de parelmoerglans van haar
marmer. Ze is in 1659 gebouwd
door keizer Aurangzeb.

staat het Gandhi National
Museum, vol memorabilia,
waaronder Gandhi’s brieven en
dagboeken. Op een plaquette
aan de muur leest u zijn simpele
filosofie: ‘Geweldloosheid is het
verzet van de ziel tegen de wil
van de tiran. Zo kan een enkel
individu de macht van een
onrechtvaardig rijk breken.’

Bahadur Shah Zafar Marg. q Pragati
Maidan. Open dag. &

p

Rajghat

Mahatma Gandhi Rd. Open dag.
Gebedsbijeenkomsten: vr 17.00 uur.
Gandhi National Museum: Tel. 01123310168. Open di–zo 9.30–17.30 uur.
Gesloten feestdagen. Filmshows: za
en zo 16.00–17.00 uur.

India’s krachtigste symbool van
nationaal bewustzijn, Rajghat, is
de plaats waar Mahatma Gandhi
is gecremeerd. Er ligt nu een
plaat van zwart graniet, waarin
zijn laatste woorden, He Ram!
(O God) staan gebeiteld. De enige kleur komt van de slingers
oranje goudsbloemen die op
deze plaat zijn gedrapeerd. Alle
bezoekende staatshoofden worden naar dit samadhi (monument) gebracht om een krans te
leggen ter ere van de ‘Vader van
de Natie’. Op Gandhi’s geboorte(2 okt.) en sterfdag (30 jan.) verzamelen de leiders van het land
zich hier om te bidden.
Aan de overkant van de weg

91

De Zuil van Ashoka, die uitrijst boven de ruïnes van Feroze Shah Kotla

a Feroze Shah
Kotla

Mahatma Gandhi’s samadhi (herdenkingsmonument) in Rajghat



Slechts enkele muren en ruïnes
zijn over van Feroze Shah Kotla,
het paleizencomplex van Ferozabad, Delhi’s vijfde stad (blz. 89),
gesticht door de onvermoeibare
bouwer Feroze Shah Tughluq. U
komt binnen via de poort naast
het Indian Express Building. Aan
het ene eind van de stadsmuur
staan de ruïnes van de Jama
Masjid, waarvan alleen de achtermuur nog overeind staat. Dit

was ooit de grootste moskee
van Delhi. Volgens een overlevering kwam Timoer Lenk, de
Mongoolse veroveraar uit
Samarkand die Delhi in 1398
verwoestte, hier het vrijdaggebed verrichten. Naast de moskee
staan de resten van een piramideachtig bouwwerk, bekroond
door een van de gladde stenen
zuilen van de Mauryakeizer
Ashoka (blz. 46). Hij is uit de Punjab overgebracht en werd hier in
1356 opgericht door Feroze
Shah. Aan de hand van inscripties op deze zuil ontcijferde de
oriëntalist James Prinsep in 1837
het Brahmischrift, voorloper van
het moderne devanagari. Khuni
Darwaza (met bloed bevlekte
poort), tegenover het Express
Building, was een van de poorten van de stad van Sher Shah
Suri (blz. 77). Hier werden de
zonen van keizer Bahadur Shah
Zafar doodgeschoten door luitenant Hodson nadat de Opstand
van 1857 was neergeslagen
(blz. 57).

De bazaars van Old Delhi
De bazaars van Old Delhi zijn legendarisch. Meer dan 100 jaar geleden schreef een Engelse bezoeker vol bewondering over de ‘kasjmieren shawls, het gouden en zilveren borduurwerk, de juwelen,
het email en de kleden’ die hij hier zag. Tegenwoordig hebben de
bazaars van Chandni Chowk
nog altijd de sfeer van een soek.
Langs de nauwe straatjes staan
de winkelwaren op de stoep
uitgestald. Elk straatje is gespecialiseerd: Dariba Kalan is voor
de juweliers en zilversmeden en
op de Kinari Bazaar (blz. 82)
vindt u brokaatpapier en
Khari Baoli, de grootste specerijenmarkt lovertjes.
van Azië
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Dharamsala
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Klein-Tibet

District Kangra, 238 km ten NW van
Shimla. * 19.100. ~ Gaggal, 11 km
ten Z van het centrum. £ Pathankot,
80 km ten NW van Dharamsala, dan
bus of taxi. @ n HP Tourism, McLeodganj, 01892-221205. ( dag. _
Zomerfestival (mei), Bodhfeest (okt./
nov.).

Dit halverwege de 19de eeuw
door de Engelsen gestichte hill
station is tegenwoordig de
woonplaats van de dalai lama
en de zetel van de Tibetaanse
regering in ballingschap. De stad
ligt op de lagere uitlopers van
het Dhauladhargebergte en
bestaat uit twee delen – de
benedenstad met het busstation en de bazaar, en de bovenstad, die bekendstaat als
McLeodganj, 9 km naar het
noorden, het doel van de meeste toeristen. De benedenstad
bezit weinig bezienswaardigheden, behalve de drukke Kotwali
Bazaar en het Museum of
Kangra Art. Het museum toont
een uitstekende collectie
Kangraminiaturen en huisvest
een school waar miniatuurschilderen wordt onderwezen.
McLeodganj, de bovenstad,
genoemd naar Donald McLeod,
luitenant-gouverneur-generaal
van Punjab in 1848, is in de eerste plaats een Tibetaanse nederzetting. De kern bestaat uit het
Tsuglagkhangcomplex, aan
de zuidrand van de stad, met
de residentie van de dalai
lama (niet toegankelijk), het
Namgyalklooster, waar u in de
middag monniken kunt zien
debatteren, en de belangrijke
Tsuglagkhangtempel. De tem-



Toen de 14de dalai lama, Tenzin Gyatso, in 1959 Tibet ontvluchtte na de Chinese bezetting,
werd Dharamsala zijn nieuwe woonplaats en de zetel van de Tibetaanse regering in ballingschap. De stad wordt vaak Klein-Tibet genoemd, omdat het religieuze en culturele
erfgoed van Tibet er wordt bewaard en de Tibetaanse zaak internationaal onder de aandacht wordt gebracht. De stad is ook het centrum voor de 100.000 Tibetaanse vluchtelingen in India. Dharamsala trekt boeddhisten uit de hele wereld, zoals acteur Richard Gere.

De vlag van Tibet
wordt beheerst door
een besneeuwde
berg die Tibet symboliseert. De zes
rode strepen staan
voor de zes Tibe
taanse stammen.

Tibetaanse nonnen, in hun rode gewaden, ziet u veel in Dharamsala

bestuurscentrum van de Tibepel bestaat uit een eenvoudige,
taanse regering in ballingschap,
geel geschilderde ruimte met
ligt halverwege de beneden- en
een verhoogd podium, waar de
dalai lama preken houdt, en drie bovenstad. Tot het complex
behoren de uitstekende Library
prachtige beelden van figuren
uit het boeddhistische pantheof Tibetan Works and Archives,
on – Sakyamuni (de Historische
een museum op de eerste verBoeddha), Avalokitesvara en
dieping met bronzen beelden
Padmasambhava (blz. 114 en blz. en thangka’s, en het Institute of
131). Men gelooft dat de dalai
Tibetan Medicine. Vlakbij staat
lama een incarnatie is van Avalo- het Nechungklooster, de zetel
kitesvara. In een andere
van het Tibetaanse
tempel binnen het comstaatsorakel, wiens voorplex ziet u een comspellingen over belangplexe muurschildering
rijke gebeurtenissen in
van de Kalachakra (Wiel
het komende jaar zwaar
van de Tijd) en heel
wegen in de Tibetaanse
mooie zandmandala’s,
gemeenschap.
die zorgvuldig door de
Ook aan de weg naar de
monniken worden
Kotwali Bazaar, vlak bij
gemaakt en dan ritueel
McLeodganj, staat de
vernietigd.
Church of St-John-inAan de noordrand van
the-Wilderness, een
de stad liggen het
grijs natuurstenen
Glas-in-lood,
gebouw uit 1852. BinTibetan Institute of
St-John-in-the- nen ziet u koperen plaPerforming Arts en het
Wilderness
quettes en Belgische
prachtige Norbulingkaglas-in-loodramen. Het
instituut, waar traditiograf van lord Elgin, de Engelse
nele kunsten en ambachten
onderkoning die hier in 1863
worden bevorderd en
stierf, vindt u op het kerkhof.
levend gehouden.
Gangchen Kyishong, het
Omgeving
Het dorp Dharamkot ligt ten
noorden van McLeodganj, te
bereiken via een 3 km lange
door eiken omzoomde weg. Het
dorp biedt een prachtig uitzicht
over de Kangra Valley.

Religie en cultuur
De vele kloosters en ambachtencentra en de school
voor uitvoerende kunsten in Dharamsala verzekeren
het voortbestaan van Tibets religie en cultuur.

Tibetaanse
opera, of
lhamo, heeft
traditionele
volksverhalen,
legenden en
mythen als
thema’s.

Het altaar in een
Tibetaans klooster
bevat, behalve
beelden van de
goden, zeven rituele kommen water,
boterlampen, rijk
bewerkte boter
figuren, een klok
en een bliksem
scepter, gebruikt
bij gebeden en
speciale rituelen.

E Museum of Kangra Art

Main Rd, Dharamsala. Tel. 01892224214. Open di–zo.
E Library of Tibetan Works and
Archives
Gangchen Kyishong, McLeodganj Rd.
Open ma–vr.

De vrolijk beschilderde gevel van het Namgyalklooster, McLeodganj
Voor hotels en restaurants in deze regio zie blz. 573 en blz. 585–586

R St-John-in-the-Wilderness
Open dag. 5 zo 11.00 uur.

Zandmandala’s symboliseren het universum.
Ze worden met veel zorg en precisie gemaakt
en dan ceremonieel vernietigd.

De dalai lama, die in 1990 de Nobelprijs
voor de vrede won, is hoofd van de
gelugpasekte (blz. 131) en wordt als
god-koning van Tibet vereerd.
Bliksemscepter

Boterfiguur

Gebedsklok

Thangka’s zijn
rolschilderingen met een
zijden boordsel, die boeddhistische
goden uitbeelden. Ze worden nog altijd
door vluchtelingen
gemaakt.
Zie ook het kader In de voetsporen van de Boeddha (blz. 193)

148
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LADAKH, JAMMU EN KASJMIR

Alchiklooster

De in het begin van de 12de eeuw gestichte religieuze
enclave Alchi is de parel onder de kloosters van Ladakh.
Aangezien Alchi al in de 16de eeuw in onbruik raakte als
plaats van actieve eredienst, zijn de 12de- en 13de-eeuwse schilderingen in de tempels bijzonder goed bewaard
gebleven, omdat ze niet zijn beroet door olielampen en
wierookstaafjes. Van de vijf tempels in Alchi hebben de
twee oudste, de Dukhang en de Sumtsek, de mooiste
muurschilderingen. Deze zijn met veel vakmanschap
uitgevoerd door meesterschilders die waarschijnlijk uit
Kasjmir kwamen.

Uitzicht op Alchi
Alchi is idyllisch gelegen
in een bocht van de
Indus, waar de witte
huizen met hun dieprode
sierranden afsteken
tegen de indrukwekkende kale bergwand
erachter.
Lhakhang Soma
Deze schildering van een
beschermgod en zijn vrouwelijke pendant symboliseert de
eenheid van tegenstellingen.
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TIPS VOOR DE TOERIST
Praktische informatie
District Leh, 70 km ten W van Leh
aan de Leh-Kargil Highway. n
Leh Tourist Office, 01982-252297.
Open dag. & ^ Reserveer
tijdig een gids uit Leh. In het dorp
Alchi vindt u accommodatie,
restaurants en toiletten.
Vervoer
@

1
2

. Dukhang, het
serene beeld van de
Vairocanaboeddha
(blz. 136) wordt omgeven door gedetaillerd
houtwerk, fraaie
friezen en madala’s.

UITGELICHT
1 Avalokitesvara is een gigantisch

beeld in de Sumtsek, waarvan de
benen zijn bedekt met miniatuurschilderingen van de paleizen en
boeddhistische pelgrimsoorden.
2 Chortens met heilige relieken
staan overal op het complex. Vaak
zijn ze gebouwd ter herinnering aan
een grote lama.

Koning en koningin
Deze schildering in de
Dukhang toont koninklijke
kleding en kapsels.

3

3 Lotsawa Lhakhang
4 Manjushri Lhakhang, een van
de vijf tempels, toont een grote
afbeelding van Manjushri.

4

Groene Tara

Groene Tara of Prajnaparamita

Er zijn verschillende verfijnde afbeeldingen van deze godin, afwisselend
geïdentificeerd als Groene Tara, de
Verlosser en Prajnaparamita (de Perfectie van Wijsheid), in de Sumtsek.
Vijf ervan zijn links van het grote
Avalokitesvarabeeld te zien, tegenover zijn been. De Groene Tara had
blijkbaar een speciale positie in Alchi,
omdat de godin elders zelden wordt
gezien.

Voor hotels en restaurants in deze regio zie blz. 573–574 en blz. 586

. Sumtsek
De bewerkte houten gevel van
deze tempel is in de stijl van de
Kasjmirse tempelarchitectuur.

Ingang

Rinchen Zangpo
Dit zeldzaam portret van Rin-chen
Zangpo (blz. 111), een Tibetaanse
heilige, bekend als de Vertaler, ziet
u in de 12de-eeuwse Lotsawa
(Vertalers-)Lhakhang.

MIDDEN-INDIA

Inleiding op Midden-India

Kedarnath

Dehra Dun

Badrinath
NH58

NH194

Pauri

Rishikesh

UTTARAKHAND

Muzaffarnagar

Ranikhet
Nainital
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Belangrijke bestemmingen en hoofdsteden
in deze streek, zoals Agra, Lucknow, Varanasi, Dehra Dun, Khajuraho, Bhopal, Raipur en
Patna, kunt u met een binnenlandse vlucht
bereiken of met een snelle intercitytrein.
Een speciale trein met airconditioning,
de Taj Express, maakt een comfortabele
dagtocht van Delhi naar Agra mogelijk. De
meeste plaatsen in de streek zijn bereikbaar
via een uitgebreid wegennet. National Highway 2 verbindt Agra, Allahabad, Varanasi
en Bodh Gaya. Hoofdwegen vertakken van
National Highway 24 naar de heuvels van
Nainital en Mussoorie.
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In deze uitgestrekte, gevarieerde regio met zijn Gangesvlakte, Himalayabergketens en groene bossen in het hart van
Midden-India liggen enkele zeer toeristische bestemmingen. Zo zijn er de Taj Mahal in Agra, de heilige stad Varanasi,
de prachtig gebeeldhouwde tempels van Khajuraho en de
fantastische boeddhistische bezienswaardigheden Sanchi
en Bodh Gaya. Andere bezienswaardigheden in MiddenIndia zijn de wildparken Kanha en Corbett, de middeleeuwse forten en paleizen van Gwalior en Orchha en de
hill stations Mussoorie, Nainital en Ranikhet, vanwaar veel
trektochten te ondernemen zijn.
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Uitzicht op de cenotafen van de vorsten van Orchha, langs de Betwa
India’s bekendste monument, de Taj Mahal, Agra
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Landelijk tafereel in een provinciestadje in Bihar
Verklaring van de symbolen zie achterflap

