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r Galle Fort. De perfect bewaard gebleven straten 
van Galle Fort ademen de sfeer van de kolo niale tijd. 
Binnen de oude stadsmuren en bastions, vlak bij de 
Indische Oceaan, staan karakte ris tieke herenhuizen 
uit de Hollandse periode. Zie blz. 171. 

Van de boeddhistische tempels en paleizen in Kandy en de 

oeroude ruïnes, kunst en architectuur in de Culturele Driehoek 

tot adembenemende landschappen.

6

s Kandy. De culturele hoofdstad van Sri Lanka ligt op 
een schitterende plek in het centrale heuvelland. 
Deze stad, waar prachtige boeddhistische tempels en 
paleizen staan, trekt veel kunstenaars. Zie blz. 185. 

Het beste van sri Lanka: 
topbezienswaardigHeden

r Pinnawela Elephant Orphanage.  
Het ‘olifantenweeshuis’ biedt plaats aan een groot 
aantal olifanten, van majesteitelijke exemplaren met 
enorme slagtanden tot vertederende baby’s. 
Toeristisch, maar de moeite waard. Zie blz. 191.



T o p b e z i e n s w a a r d i g h e d e n  ◆  7

r Anuradhapura. De enorme dagoba’s en door de 
jungle overwoekerde ruïnes van Anurad hapura, ruim 
duizend jaar de hoofdstad, behoren tot de mooiste en 
sfeer volste oudheden van het eiland. Zie blz. 225. 

v Sigiriya. De onvergetelijke 
citadel Sigiriya rijst hoog op boven 
de omringende vlakte. Dit is een 
van Sri Lanka’s imposantste plek
ken, met een zeer interessante 
geschiedenis. Zie blz. 249. 

w World’s End. De rotsen van World’s End lopen bijna 
een kilometer loodrecht af naar beneden en bieden 
een adembenemend uitzicht over de laagvlakte. Dit is 
het heuvelland van Sri Lanka op zijn indrukwekkendst.  
Zie blz. 204. 

w Rijst met curry. 
Authentieke Sri 
Lankaanse rijst met 
curry is een verrukkelijk 
geheel van contraste
rende ingrediënten en 
smaken  soms licht en 
soms bijzonder sterk 
gekruid. Zie blz. 112. 

r Walvissen observeren. De zee ten zuiden van Sri 
Lanka is zonder meer een van de beste gebieden ter 
wereld om blauwe vinvissen en bultruggen te zien, 
evenals dolfijnen. Zie blz. 127. 

s Yala National Park. Yala, het belangrijkste 
natuurgebied van Sri Lanka, bestaat uit een 
schitterend landschap van ongerepte jungle en 
lagunes met brak water, waar tal van luipaarden, 
olifanten, apen en zeldzame vogels voorkomen.  
Zie blz. 128 en 179. 

r Polonnaruwa. De mooiste 
verzameling oude boeddhistische 
kunst en architectuur van Sri 
Lanka  van de majestueuze in de 
rots uitgehouwen beelden van de 
Gal Vihara tot de schitterend 
gedecoreerde tempels van de 
Quadrangle. Zie blz. 239. 



Dambulla.

Het beste van sri Lanka:  
andere Hoogtepunten
Ontzagwekkende tempels, beschermde natuurge bieden, 
onvergetelijke landschappen en culturele festivals - hier  
vindt u enkele hoogtepunten van Sri Lanka bij elkaar.
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Yala National Park. Yala 
staat vooral bekend om 
zijn grote populatie 
luipaarden, maar er 
komen ook tal van andere 
dieren voor. Zie blz. 179. 
‘De samenkomst’, 
Minneriya National 
Park. De grootste 
samenkomst van 
Ceylonolifanten, die hier 
al honderden jaren van 
juni tot oktober bijeen
komen. Zie blz.124 en 247. 
Vogels kijken, Bundala 
National Park. In de 
lagunes van Bundala leeft 

een verbazingwekkend 
groot aantal water vogels, 
waaronder honderden 
flamingo’s.  
Zie blz. 178. 
Uda Walawe National 
Park. Een vrij klein park, 
maar een van de beste 
plaatsen om olifanten in 
het wild te zien.  
Zie blz. 210. 
Sinharaja. Een 
magnifiek, ongerept 
tropisch regenwoud, waar 
enkele van de zeld zaam
ste vogels van Sri Lanka 
voorkomen. Zie blz. 209. 

NatuurgebiedeN

Tempel van de Tand, 
Kandy. In de belangrijkste 
bedevaartplaats van Sri 
Lanka wordt de 
Tandrelikwie van 
Boeddha bewaard. Veel 
boeddhisten beschouwen 
dit reliek als het kost
baarste voorwerp ter 
wereld. Zie blz. 185. 
De vier devale, Kandy. 
Deze kleine, niet 
toeristische schrijnen zijn 
een prachtig voorbeeld 
van boeddhistische kunst 
en architectuur.  
Zie blz. 189. 

Grottempels van 
Dambulla. Deze 
grottempels uit de eerste 
eeuw v.Chr. behoren met 
hun indrukwekkende 
beelden en onovertroffen 
muurschilderingen tot de 
mooiste tempels van Sri 
Lanka. Zie blz. 218. 
Mulgirigalla. Prachtige, 
sfeervolle rotstempels, 
uitgehakt in de helling van 
een hoge heuvel in het 
boerenland van het 
zuiden van Sri Lanka.  
Zie blz. 178. 
Kelaniya. Een mooie 
boeddhistische tempel 
waar het altijd druk is, 
gebouwd in de koloniale 
tijd en gelegen aan de 
rand van Colombo.   
Zie blz. 155. 

boeddhistische tempels

Luipaard in het Yala National 
Park.
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Esala Perahera, Kandy. 
Het mooiste festival van 
Sri Lanka: een onver-
gete lijke optocht met 
drummers, dansers en 
olifanten. Zie blz. 187. 
Kandy-dansen. Dansers 
in spectaculaire 
kostuums voeren acro-
batische dansen op, be-
geleid door enerverend 
getrommel. Zie blz. 95. 
Kataragama-festival. 
Boeddhisten, hindoes, 
christenen en moslims 
trekken allemaal naar 
Katara gama, een bede-
vaart    plaats waar in de 

zomer een extravagant 
religieus festival wordt 
gehouden. Zie blz. 179. 
Een cricketwedstrijd. 
Cricket is de andere grote 
godsdienst van Sri Lanka. 
Het bijwonen van een 
wedstrijd is een onverge-
telijke belevenis. 
Zie blz. 299. 
Nallur Festival, Jaffna. 
Het grootste, specta-
culairste en kleurrijkste 
hindoefestival van Sri 
Lanka, een feest van kleur 
en devotie, trekt 
duizenden gelovigen. 
Zie blz. 273. 

Culturele evenementen

Horton Plains National 
Park en World’s End.  
Een indrukwekkend 
landschap van onbe-
schut te hoogvlakten, 
afgewisseld met nevel-
wouden en begrensd door 
de rotsen van World’s 
End. Zie blz. 204. 
Lipton’s Seat. Een 
schitterend uitkijk punt 
even buiten Haputale, 
genoemd naar 
theemagnaat Thomas 
Lipton, die hier dikwijls 
kwam. Zie blz. 204. 
Ella. Een schilderachtig 
dorpje in het prachtige 

heuvelland, met een 
geweldig uitzicht op de 
imposante Ella Gap. 
Zie blz. 207. 
Knuckles Range. Een 
ruige, weinig bezochte 
bergketen ten oosten van 
Kandy - een van de 
ongereptste gebieden van 
Sri Lanka. Zie blz. 193. 
Adam’s Peak. De 
indrukwekkende Adam’s 
Peak rijst hoog op boven 
het zuidelijke heuvelland. 
Dit is een van de 
belangrijkste bede vaart-
plaatsen van het land. 
Zie blz. 203. 

De mooiste lanDsChappen

Adam’s Peak. 

Sri Lankaans zee-
banket. Doe u te goed 
aan heerlijke vis, krab, 
kreeft en (tijger)garnalen. 
Zie blz. 114. 
Hoppers. Deze kleine 
panne koekjes zijn van 
zichzelf al lekker, maar 
smaken ook heerlijk met 
een curry of bereid met 
een ei in het midden. Ze 
zijn overal in stalletjes 
langs de weg te koop. 
Zie blz. 114. 

Kottu rotty. De Sri 
Lankaanse versie van 
roerbakken. Reepjes 
brood (kottu) worden 
samen met vlees of 
groente op een bakplaat 
bereid. De kraampjes 
zijn te herkennen aan 
het ritmische, metalige 
gehak van de koks-
messen. Zie blz. 113. 
Lamprai. Rijst, ei en 
vlees, gebak ken in een 
bananenblad. Zie blz. 113. 

het lekkerste eten

Geurige kardamompeulen.

Versierde olifant bij de Esala Perahera.



1 0

Het strand van Bentota. 

Villa’s in Galle. Logeer in 
een van de voorbeeldig 
gerestaureer de Hollandse 
koloniale villa’s in de oude 
stad Galle.  
Zie blz. 172. 
Hill Club, Nuwara Eliya. 
Een 19e-eeuwse Britse 
country club waar de tijd 
sinds de tijd van koningin 
Victoria lijkt te hebben 
stilgestaan. Ooit was dit 
het trefpunt van Brit se 
theeplanters in de 
omgeving.  
Zie blz. 201. 
Katholieke kerken, 
Negombo. Verspreid over 

Negombo en omgeving 
staan tal van kleurig 
beschilderde katholieke 
kerken, een herinnering 
aan de massale 
bekeringen in de tijd van 
de Portugese overheer-
sing. Zie blz. 160. 
Dambatanne 
theefabriek, Haputale. 
Een traditionele 
theefabriek uit de Britse 
tijd, compleet met de 
oorspronkelijke 
19e-eeuwse machines, 
waarvan sommige nog 
steeds in bedrijf zijn.  
Zie blz. 204. 
Oude centrum van 
Jaffna. Ondanks de oor-
log is het oude centrum 
van Jaffna opmerkelijk 
goed bewaard gebleven, 
met schaduwrijke straten, 
kerken, scholen en kolo-
niale villa’s, evenals het 
indrukwekkendste Hol-
landse fort van het land. 
Zie blz. 272. 

Het koloniale Sri lanka

St Mary’s Church,  
Negombo.

Unawatuna. Klein, hoef-
ijzer vormig strand bij een 
van de leukste dorpen 
van Sri Lanka.  
Zie blz. 174. 
Bentota en Induruwa. 
Aan een van de mooiste 
stranden van de west-
kust, ten zuiden van de 
prachtige lagune van 
Bentota, staat een aantal 
aantrekkelijke hotels.  
Zie blz. 166. 
Arugam Bay. Dit  af-
gelegen strand bij het 
aantrekkelijke gelijk  na mi-
ge dorp staat bekend om 
zijn golfslag. De omge ving 

telt interes sante beziens-
waardig heden.  
Zie blz. 264. 
Mirissa. Een van de 
mooiste en intiemste 
stranden van de zuidkust, 
beschaduwd door hoge 
palmen. Dit is ook een 
uitstekende plaats om 
walvissen te observeren. 
Zie blz. 176. 
Uppuveli. Aan dit mooie 
strand in een voormalig 
oorlogsgebied zijn 
nauwelijks toeristische 
voorzieningen - ga erheen 
voordat daar verandering 
in komt. Zie blz. 262. 

De mooiSte StranDen
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Het is meestal aanzienlijk goedkoper 
om van tevoren een geheel verzorgd 
arrangement te boeken dan in Sri 
Lanka op de bonnefooi een hotel te 
zoeken.
 Veel bezoekers huren een auto met 
chauffeur, hoewel u met het openbaar 
vervoer bijna overal kunt komen waar 
u wilt - het is minder comfortabel dan 
met de auto, maar u bent veel goedko-
per uit en krijgt bovendien een betere 

indruk van het dagelijks leven. Neem 
niet teveel bagage mee; in het open-
baar vervoer is een rugzak handiger 
dan een koffer.
 Er is weinig te doen aan de idioot 
hoge toegangsprijzen voor toeristische 
bezienswaardig heden. In de nationale 
par ken kunt u geld besparen door een 
jeep te delen met anderen (informeer 
bij de persoon die de excursie organi-
seert, of bij de toegang tot het park). 

Spreek altijd een prijs af voordat u in 
een tuktuk stapt en informeer bij uw 
hotel wat een redelijke prijs is voor uw 
be stemming. Pas op voor op lich-
ters en ga nooit in op aan-
biedingen van lieden 
die u mee willen 
nemen naar een 
winkel of u edel-
stenen proberen 
aan te smeren.

Bespaartips

Ayurveda Pavilions, 
Negombo.  
Een idyllisch klein resort 
in het drukke Negombo, 
met schitterende 
privévilla’s en tuinen. 
Ruim aanbod aan 
weldadige behandelingen 
(tel. 031-2276719,  
www.jetwinghotels.com). 
Amangalla Spa, Galle. 
Een van de beste 
wellnesscentra van Sri 
Lanka, gevestigd in het 
fraaie Amangalla Hotel 
(10 Church Street, Galle 
Fort, tel. 091-2223388, 
www.amanresorts.com). 
Barberyn Reef, 
Beruwala. 
 Gerenom meerd, prettig 

en verfrissend pretentie-
loos ayurve disch resort. 
Er is ook een vestiging  
in Weligama (tel. 034-
2276036, www.
barberyn resorts.com). 
Kumbuk River, bij 
Kataragama.  
Bekroonde eco-lodge  
met accommodatie in  
een enorme rieten olifant.  
Zie blz. 302. 
The Mudhouse, 
Anamaduwa.  
Traditionele dorps-
architec tuur in combinatie 
met moderne voor-
zieningen, te midden van 
meren en ongerepte 
natuur (tel. 077-3016191, 
www.the mud house.lk). 

ayurveda, wellness en eco-lodges

Yapahuwa.  
De intrigerende resten 
van een van de vele 
verlaten hoofdsteden van 
het land, gecentreerd 
rond een spec taculaire 
cere moniële stenen trap 
en rijkversierd met beeld-
houwwerk.  
Zie blz. 217. 
Mulgirigalla. Hoog boven 
de kust bij Tangalla, te 
midden van imposante 
heuvels, ligt een aantal 
schitterende, uitbundig 
versierde grottempels.  
Zie blz. 178. 
Arankele. Verspreid in de 
welig groeiende tropische 
jungle liggen de sfeervolle 
resten van een verlaten 
bosklooster. Zie blz. 217. 

Maligawila. In de jungle 
bij het afgelegen dorp 
Maliga wila staan twee 
majestueuze Boeddha-
beelden. Zie blz. 265. 
Batticaloa. Het drukke 
Batticaloa, de op een na 
grootste stad aan de 
oostkust, was tijdens de 
oorlog lange tijd verboden 
gebied, maar is nu weer 
bereikbaar.  
Zie blz. 263. 
Het schiereiland Jaffna.  
Jaffna is een van de in- 
tri gerendste gebieden van 
Sri Lanka, met hindoe-
tempels, prachtige 
stranden, afgelegen 
eilanden en herin ne ringen 
aan de voormalige Tamil 
Tijgers. Zie blz. 273. 

Buiten de geBaande paden

Mediteren in de Ayurveda Pavilions.

Yapahuwa, stenen trap en poort.



Sri Lanka kent tal van legenden over het ver- 
re verleden, maar feitelijk archeologisch 
bewijsmateriaal dat licht kan werpen op de 

prehistorie is nauwelijks gevonden. De eerste 
mensen die (tussen 16.000 en 125.000 jaar gele- 
den) vanuit India naar Sri Lanka trokken, waren 
de Vedda’s (zie blz. 59). Zij leefden voornamelijk 
van jagen en verzamelen, hoewel er ook aanwij- 
zingen zijn dat ze gedomesticeerde dieren had- 
den. De vondst van zwart met rood aardewerk en 
de vorm van oude grafheuvels doen vermoeden 
dat er al lang voor de komst van de Singalezen 
contacten bestonden tussen India en Sri Lanka, 
maar over de aard daarvan is niets bekend.

De Singalezen
Rond de 4e eeuw v.Chr. arriveerden de eerste im-
migranten uit Noord-India, de voorouders van de 
huidige Singalezen. Volgens een legende gaat de 
stamboom van de Singalezen terug tot de ge-
meen schap van een leeuw (sinha; vandaar de 
naam ‘Singalezen’) met een Bengaalse prinses. 
De legende over prins Vijaya (zie blz. 60) vertelt 
het verhaal van hun komst naar het eiland. 

De eerste Singalezen vestigden zich in rivier- 
dalen aan de kust - het enige gebied dat van nature 
geschikt was voor de verbouw van rijst, hun 
hoofdvoedsel. Geleidelijk ontwikkelden ze de 
kunst van het irrigeren. Ze legden reservoirs 
(tanks) aan, waardoor ook de droge noordelijke 
streken konden worden bebouwd. Vanaf de kust- 
streken trokken ze steeds verder landinwaarts, en 
stichtten omstreeks 380 v.Chr. de eerste belang-
rijke Singalese hoofdstad: Anuradhapura.

De komst van het boeddhisme
In de grote historische kroniek van Sri Lanka, de 
Mahavamsa, wordt verhaald over drie bezoeken 
die Boeddha aan het eiland zou hebben gebracht. 

Er woonden toen alleen yaksa en naga (Vedda’s), 
die zo ongrijpbaar door de jungle flitsten dat ze 
net zo goed geesten als demonen hadden kunnen 
zijn. 

De Mahavamsa vermeldt dat Boeddha, op het 
moment dat prins Vijaya en zijn volgelingen Sri 
Lan ka bereikten, in een afgelegen deel van Noord-
India tussen twee sala-bomen ging liggen en het 
nirvana bereikte; vlak daarvoor zou hij in zijn laat-
ste woorden zijn zegen over hun onderneming 
hebben uitgesproken. Prozaïsche geschiedkundi-
gen vermelden echter dat Boeddha in 543 v.Chr., 
het jaar waarin Vi jaya in Sri Lanka arriveerde, cir-
ca twintig jaar oud moet zijn geweest. Hij stierf 
circa zestig jaar later na het eten van bedorven var-
kensvlees, bereid door zijn volgeling Chunda.

EEn oudE bEschaving
De oude kronieken van Sri Lanka gaan terug tot een 

ver verleden, waarin geschiedenis  

en mythe in elkaar overgaan.

De heilige berg Adam’s Peak.
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zend mensen om. In Zuid-Azië verloren in totaal ten 
minste 250.000 mensen het leven, van wie meer 
dan 30.000 in Sri Lanka. Bovendien waren zeker 
100.000 mensen dakloos geworden. Voor hen was 
dit nog maar het begin van de nachtmerrie.

Hulp
Galle, de grootste stad die zwaar was getroffen, 
werd het speerpunt van een groot aantal hulpverle-
ningsprojecten. Zo snel mogelijk moesten er medi-
sche noodvoorzieningen, voedsel en drinkwater 
komen. De internationale gemeenschap kwam gul 
over de brug met hulpgoederen, maar bijna onmid-

dellijk ontstonden er grote meningsverschillen over 
de bestemming. De overheid leek haar uiterste 
best te doen om hulpacties te vertragen in plaats 
van te bespoedigen. Enorme sommen geld aan 
buitenlandse hulp werden vastgehouden door de 
regering en belangrijke hulpgoederen lagen nutte-
loos in de haven van Colombo, terwijl bureaucraten 
bergen formulieren invulden. Plannen om een klein 
deel van het geld naar de LTTE in het noorden door 
te sluizen leidden tot heftige protesten van Singa-
lese kant. In de nasleep van de tsunami kwamen 
de verhoudingen tussen Singalezen en Tamils op-
nieuw op scherp te staan.

Met het verlies van familieleden, huizen en bezit-
tingen was de rampspoed voor de slachtoffers ech-
ter nog niet voorbij. De regering vaardigde de be-

ruchte ‘honderd-meter-regel’ uit: wie vóór de 
tsunami minder dan honderd meter van zee had 
gewoond, mocht zijn woning niet op de vroegere 
plek herbouwen. Officieel was de maatregel be-
doeld om dorpelingen te beschermen tegen moge-
lijke toekomstige tsunami’s, maar hij werd alge-
meen beschouwd als een methode van de regering 
om zoveel mogelijk land aan de kust in handen te 
krijgen waar vervolgens lucratieve toeristencom-
plexen konden worden gebouwd.

Twee jaar na de ramp woonden veel slachtoffers 
nog steeds in tenten, terwijl om hen heen luxueuze 
nieuwe toeristencomplexen uit de grond werden 

gestampt. Hoewel niet ontkend kan worden dat de 
voortvarende wederopbouw van de toeristische in-
frastructuur het economisch herstel bespoedigde, 
zette deze aanpak bij de bevolking veel kwaad bloed 
- niet verwonderlijk, als vijfsterrenhotels en luxueu-
ze villa’s een hogere prioriteit blijken te hebben dan 
het lenigen van de nood onder de eigen bevolking.

Er zijn nauwelijks meer herinneringen aan de 
ramp te zien - althans niet langs de toeristische 
west- en zuidkust - en de meeste slachtoffers heb-
ben eindelijk onderdak gekregen, dikwijls in speci-
aal voor dit doel gebouwde dorpen met betonnen 
huisjes op ‘veilige’ afstand van de kust. Hele ge-
meenschappen zijn echter afgesneden geraakt 
van de zee; vissers zijn hun broodwinning kwijtge-
raakt en hun dorpen zijn tot armoede vervallen. ❑

De ravage na de tsunami.
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Rijst met curry
In de Sri Lankaanse keuken neemt rijst van ouds-
her de belangrijkste plaats in. De nationale scho-
tel heet niet voor niets ‘rijst met curry’: bij een 
traditionele maaltijd ligt een gigantische berg rijst 
op het bord, die vergezeld gaat van een aantal 
kleine porties curry van vlees of groenten, ver-
schillende soorten zoetzuur of sambal (sambol) 
en wat kleine papadums. In Sri Lanka worden 
meer dan vijftien soorten rijst geteeld, van soor-
ten met korte, bijna doorzichtige korrels tot de 
langkorrelige basmati en de nootachtig smakende 
rode kakuluhaal. Sri Lankanen maken met de vin-

gers balletjes van de ge kookte rijst en mengen er 
de sterk gekruide bij gerechten door; mocht u be-
sluiten om de lokale gebruiken aan te houden en 
net als de plaatselijke bevolking zonder bestek te 
eten, gebruik dan alleen de rechterhand (zie kader 
linksonder). 

De rijst met curry die in de betere hotels, guest-
houses en restaurants wordt ge serveerd is aan-
zienlijk uitgebreider dan deze eenvou dige versie; 
net als bij Indonesische rijsttafels gaat de rijst ver-
gezeld van een stuk of vijf tot wel vijftien bijge-
rechten. Ze vormen een harmonieus geheel van 
contrasterende smaken en texturen, van pittige 

vlees- en viscurries tot lichtgekruide gerechten 
met ananas, zoete aardappel of aubergine. 

Hierbij kunnen talloze re gionale specialiteiten 
op tafel komen, zoals de klassieke mallung (blad-
groenten met kokos en kurkuma) en bij ons onbe-
kende groenten en fruit, bijvoorbeeld murunga 
(dat enigszins op okra lijkt), ash plantain (een ba-
nanensoort die gebakken wordt) en nangka (jack-
fruit). Standaard horen bij deze uitgebreide maal-
tijden ook een kommetje dhal (een gerecht met 
linzen), gefrituurde papadum (vergelijkbaar met 
kroepoek) en minstens één of twee sambol. 

Hete sambol
Rijst met curry kan niet zonder enkele sambals, 
die een extra smaakaccent geven. Het basisingre-
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Iedereen in Sri Lanka - van de president tot de aller-
armste dorpsbewoner - is gewend om met de han-
den te eten. Het lijkt gemakkelijk, maar is het beslist 
niet - voor westerlingen is deze kunst even moeilijk 
te leren als eten met stokjes. De eerste, allerbelang-
rijkste regel: eet alleen met de rechterhand; de linker 
wordt als onrein beschouwd. De vingers mogen al-
leen tot aan de eerste knokkel met het eten in aanra-
king komen. 

Ongetwijfeld zullen uw eerste klunzige pogingen 
tot ingehouden hilariteit leiden - maar uw gastheren 
zullen niet beledigd zijn, zolang ze maar zien dat u 
uw best doet en het eten op prijs stelt.

eten zonder besteK

Enkele veelgebruikte Sri Lankaanse specerijen. 



De landbouw is van oudsher een belangrijke 
bron van inkomsten in Sri Lanka, maar on-
danks de snelle groei van het aantal inwo-

ners is een groot deel van het eiland nauwelijks in 
cultuur gebracht. Nationale parken en reservaten 
bestrijken uitgestrekte gebieden. Dit heeft deels 
te maken met de traditionele boeddhistische zorg 
voor alle vormen van leven, en deels met het toe-
nemende belang van het ecotoerisme - een nieu-
we tak van de toeristenindustrie die van levensbe-
lang is voor de economie van het land.

Het dierenleven in Sri Lanka is heel gevarieerd. 
Het imposantst zijn de kuddes majestueuze oli-
fanten die in veel nationale parken te zien zijn en 
de grote populatie luipaarden in Yala. De diversi-
teit aan vogels, waaronder veel soorten die ner-
gens an ders ter wereld voorkomen, is enorm 
groot, terwijl in de kustwateren rond het eiland 
onder andere walvissen, dolfijnen en zeeschild-
padden voorkomen. Vanzelfsprekend zijn de nati-
onale parken de beste plek ken om dieren in het 
wild te bekijken, maar ook daarbuiten zijn genoeg 
kleurige vogels en andere exotische dieren te 
zien, zoals felblauwe ijsvogels op de telefoonka-
bels langs de wegen, werkolifanten op akkers, 
reusachtige varanen die op hun gemak over stof-
fige dorpspaden kruipen, en rumoerige watervo-
gels die dagelijks neerstrijken in de dierentuin 
van Dehiwela in Colombo. 

Dat wil niet zeggen dat de natuur in Sri Lanka 
geen gevaar loopt. Elk jaar kosten conflicten tus-
sen dorpelingen en rondtrekkende kuddes olifan-
ten levens aan beide kanten. Ontginningen, de 
toenemende milieuvervuiling en de ongebreidel-
de ont sluiting voor het toerisme hebben grote ge-
volgen voor de natuur op het eiland, variërend 
van de bijna totale vernietiging van de koraalrif-
fen tot het gestadig verdwijnen van de spectacu-
laire hagedissen die op de Horton Plains voorko-

men. Volgens sommigen sterven ze door de zure 
re gen die het gevolg is van verkeersvervuiling in 
andere delen van het eiland, volgens anderen 
worden ze het slachtoffer van troepen kraaien die 
op het afval afkomen dat achteloos door bezoe-
kers wordt neergegooid.

Olifanten
De Ceylonolifant (Elephas maximus maximus), 
een ondersoort van de In dische olifant, is kleiner 
dan zijn Afrikaanse verwanten en heeft minder 
grote oren. Bovendien heeft slechts ongeveer tien 
procent van de mannelijke dieren, de zogenaam-
de bullen, slagtanden. Gewoonlijk leven ze in fa-
miliegroepen van circa vijftien dieren, onder lei-
ding van een oudere vrouwelijke olifant. 

Het dierenleven
In Sri Lanka komt een grote diversiteit aan dieren  

in het wild voor, zoals olifanten, luipaarden, apen, 

krokodillen en tal van kleurige vogels. 

Smyrna-ijsvogel.
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Een gedetailleerde gids van het hele land,  
waarbij de belangrijkste bestemmingen met  

een cijfer (of letter) zijn aangegeven op  
de kaartjes (bijvoorbeeld 1).

Z es eeuwen geleden schreef een pauselijke gezant dat 
‘het volgens een legende slechts veertig mijl was van 
Ceylon naar het paradijs; soms is het geklater van de 

fonteinen van het paradijs er te horen’. Dat is wellicht wat 
overdreven, maar niettemin heeft Sri Lanka de bezoeker 
veel paradijselijks te bieden, zowel in landschappelijk als 
in cultureel opzicht. Er zijn bergen, oerwouden, ruïnes van 
oude steden, enorm grote kunstmatige waterreservoirs, im
posante Boeddhabeelden en vruchtbare hooglanden, waar 
de theeplantages zich zo ver uitstrek
ken als het oog reikt.

De toegangspoort tot het eiland is 
Colombo, een fascinerende stad die 

een uitstekende indruk geeft van het hedendaagse Sri 
Lanka. Ten zuiden van Colombo bestaat de kust uit uit
gestrekte, goudgele stranden, beschaduwd door palm
bomen. Hier liggen enkele van de mooiste natuurre
servaten van het land, zoals het schitterende Yala 
National Park, evenals de heilige stad Kataragama en 
het indrukwekkende Hollandse fort in Galle. Mirissa 
ten slotte staat bekend om zijn boottochten om walvis
sen te observeren. 

Landinwaarts van Colombo ligt de historische stad 
Kandy, de laatste hoofdstad van de Singalese konin
gen en een van de topbestemmingen voor wie belangstelling heeft voor tra
ditionele kunst en architectuur. In het schilderachtige heuvelland ten zuiden 
van Kandy strekken zich theeplantages uit. Hier ligt de oude koloniale stad 
Nuwara Eliya, een goed uitgangspunt voor excursies in dit gebied.

In de zogenaamde Culturele Driehoek ten noorden van Kandy vindt u de 
spectaculairste archeologische bezienswaardigheden van het land: de ruïnes 
van de oude hoofdsteden Anuradhapura en Polonnaruwa, de imposante cita
del Sigiriya en de magnifieke rotstempels van Dambulla.

De oostkust wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van sprookjes
achtige stranden waar  met uizondering van het levendige surfcentrum Aru
gam Bay  weinig toeristen komen. Nog minder buitenlanders brengen een 
bezoek aan het noorden, dat sinds het einde van de burgeroorlog weer be
reikbaar is voor toeristen. Hier kunt u een beeld krijgen van de fascinerende 
cultuur van de Sri Lankaanse Tamils. ❑

Reizen dooR SRi Lanka

i n L e i d i n g  ◆  1 3 7

De Grote Stoepa in 
Anuradhapura.

De zuidkust bij Galle.
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kleine landtong ten zuiden van het 
strand. Dit reusachtige hotel in suiker-
bakkersstijl is geleidelijk ontstaan rond 
een oude koloniale villa en was ooit een 
ontmoetingsplaats voor de rijken der 
aarde. Het straalt nog steeds een koloni-
ale charme uit en heeft, behalve een 
zwembad, ook een eigen strand (tegen 
betaling ook toegankelijk voor bezoe-
kers die niet in het hotel logeren). Op het 
openbare strand is het meestal erg druk, 
vooral in de weekeinden, als half Co-
lombo leeg lijkt te stromen om hier te 
recreëren.

Kelaniya en Kotte
In de voorstad Kelaniya, aan de zuidelij- 
ke rand van de stedelijke agglomeratie, 
staat een van de heiligste boeddhistische 
tempels van het eiland, de Kelaniya 
Raja Maha Vihara S. Volgens de 
overlevering zette Boeddha hier tijdens 
het laatste van zijn drie bezoeken aan 
Sri Lanka voet aan wal - de stoepa mar-
keert de exacte plek. De oorspronkelijke 
tempel werd eerst door de Indiërs ver-
woest en na de herbouw later nog eens 
door de Portugezen. Het huidige bouw-
werk stamt uit de 18e en 19e eeuw en is 

versierd met prachtige moderne muur-
schilderingen van Soliya Mendis, die de 
legendarische bezoeken van Boeddha, 
zoals beschreven in de Mahavamsa, tot 
onderwerp hebben. Tijdens Duruthu 
Poya wordt hier elk jaar in januari de 
met veel pracht en praal gepaard gaande 
Duruthu Perahera gehouden.

Aan de westrand van de stad, onge- 
veer 7 km landinwaarts vanaf Fort, ligt 
de moderne voorstad Sri Jayawardene- 
pura. Ooit strekte zich hier de voormali-
ge hoofdstad Kotte T uit, een van de 
hoofdsteden uit de lange periode van in-
stabiliteit nadat Polonnaruwa verlaten 
was. De bloeiperiode van de stad viel in 
de 16e en 17e eeuw. Dit was de eerste 
Singalese stad waarvan de bewoners in 
contact kwamen met de Portugezen (die 
weliswaar met grote bewondering over 
Kotte schreven, maar de stad toch heb-
ben verwoest). Tegenwoordig is Kotte 
de bestuurlijke hoofdstad, waar het Sri 
Lankaanse parlement bijeenkomt in een 
groot, door Geoffrey Bawa in de stijl 
van Kandy ontworpen gebouw. Het ver-
rijst midden in een kunstmatig meer en 
is vanuit veiligheidsoverwegingen niet 
toegankelijk voor het publiek. ❑

Kaarten blz. 
140 en 154

Biddende boeddhis
tische monnik bij de 
Kela niya Raja Maha 
Vihara.
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In de 19e eeuw veranderden de 
hooglanden van Sri Lanka voor  
altijd door de aanleg van  
theeplantages.

De Chinese keizer Shen-Nung wordt beschouwd 
als degene die ongeveer 5000 jaar geleden per 
toeval thee heeft ‘uitgevonden’: een paar blaadjes 
van een wilde theestruik waren in een pot water ge-
waaid die hij aan het koken was. Hij wilde het water 
niet weggooien en dronk het daarom op - de eerste 
thee die ooit werd geschonken.

De theestruik werd pas in de jaren zestig van de 
19e eeuw in Sri Lanka geïntroduceerd, nadat de 
uitgestrekte koffieplantages op het eiland door een 
plantenziekte waren vernietigd. De getroffen koffie-
planters importeerden theestruiken uit India, die in 
het koele, vochtige klimaat van het centrale heu-
velland van Sri Lanka boven verwachting bleken te 
floreren. Het succes van het nieuwe handelsgewas 
was zo groot dat Britse kolonisten die met het 
‘groene goud’ hun fortuin hoopten te maken, in ra-
zendsnel tempo uitgestrekte gebieden in het heu-

velland gingen ontbossen. Binnen twintig jaar had 
de dichte jungle van centraal-Sri Lanka plaatsge-
maakt voor de eindeloze rijen nauwkeurig gesnoei-
de theestruiken die nog steeds kenmerkend zijn 
voor dit gebied. De eerste theefabrieken waren wit-
te, luchtige schuren, die dikwijls in Engeland waren 
gebouwd en in onderdelen naar Sri Lanka werden 
verscheept. Een groot deel van dit 19e-eeuwse in-
dustriële erfgoed is bewaard gebleven, evenals 
oude machines, die nog steeds worden gebruikt en 
na meer dan een eeuw nog prima functioneren.

Van struik tot eindproduct
Op de plantages worden de theeblaadjes geplukt 
door duizenden Tamil-arbeidsters (de mannen wer-
ken meestal in de fabriek). Met manden op hun rug 
plukken ze de kostbare theebladeren - een beeld 
dat het handelsmerk van het eiland is geworden. 
De in kleurige sari’s geklede vrouwen die tussen 
het frisse groen aan het werk zijn mogen dan een 
schilderachtig plaatje opleveren, ze behoren wel 
tot de armste en meest achtergestelde bevolkings-
groepen van Sri Lanka.

De blaadjes (om de kwaliteit te garanderen wor-
den van elke tak alleen de bovenste knoppen en 
twee blaadjes geplukt) worden in manden naar de 
fabriek gebracht, waar ze worden gewogen - de ar-
beidsters krijgen betaald naar het gewicht dat ze 
afleveren. Om het overtollige vocht te laten ver-
dampen   worden de bladeren eerst met hete lucht 
gedroogd; vervolgens worden ze gerold en gebro-
ken om het natuurlijke gistingsproces op gang te 
brengen. Na een zorgvuldig berekende tijdsduur 
ondergaan de bladeren in enorme ovens de laatste 
droging en wordt de zwarte thee in machines gesor-
teerd naar de omvang van de bladdeeltjes. Het hele 
proces, van blad tot thee, neemt slechts 24 uur in 
beslag. 

Het eindproduct krijgt namen die onder andere 
gebaseerd zijn op het formaat van de stukjes blad, 
zoals orange pekoe, broken orange pekoe en de zo-
genaamde dust, thee van mindere kwaliteit die in 
theezakjes wordt gebruikt. Daarnaast wordt Cey-
lonthee onderverdeeld naar de hoogte boven zee-
niveau waar de bladeren vandaan komen: high-
grown (de beste thee, met de subtielste smaak, 
komt van plantages in de buurt van Nuwara Eliya), 
mid-grown, en de sterker smakende, maar grovere 
low-grown-thee, geproduceerd aan de voet van de 
heuvels. De beste kwaliteit is voornamelijk be-
stemd voor de export, al zijn tegenwoordig steeds 
meer theesoorten van plaatselijke gerenommeer-
de plantages in Sri Lankaanse winkels te koop.  ❑

Ceylonthee

Het wegen van de theebladeren.
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De vlaktes in de droge zone ten 
noorden van Kandy vormden het 
centrum van de oude Sri Lan

kaanse beschaving. Er liggen ongelofe
lijk indrukwekkende ruïnes van grote 
steden die zich hier ooit uitstrekten. Het 
totale gebied wordt aangeduid als de 
Culturele Driehoek; de punten van de 
driehoek worden gevormd door de 
voormalige Singalese hoofdsteden Kan
dy, Polonnaruwa en Anuradhapura. Hier 
bevinden zich enkele van de ontzag
wekkendste concentraties boeddhisti
sche kunst en architectuur ter wereld.

Anuradhapura was meer dan dui
zend jaar de hoofdstad van het eiland. 
Vele tientallen koningen hebben er hun 
sporen nagelaten in de vorm van magni
fieke bouwwerken, waaronder drie van 
de grootste stoepa’s die ooit zijn opge
trokken. De nabijgelegen kloosterstad 
Mihintale wordt vereerd als de plek 
waar het boeddhisme in Sri Lanka werd 
geïntroduceerd. Er staat een fascineren
de verzameling tempels en stoepa’s ver
spreid over een schilderachtige heuvel. 

Verder zuidwaarts ligt de middel
eeuwse hoofdstad van het eiland, Po-
lonnaruwa. Deze stad is een ware 
schatkamer van oude boeddhistische 
monumenten, van koninklijke paleizen 
tot kolossale in de rotsen uitgehouwen 
beelden. Midden in de Culturele Drie
hoek verrijst Sigiriya, waar een koning 
de wetten van de zwaartekracht lijkt te 
hebben getrotseerd door zijn paleis op 
de top van een enorme rots te bouwen  
dit is een van de indrukwekkendste be

zienswaardigheden van Sri Lanka. Een 
goed uitgangspunt voor het verkennen 
van dit gebied is Habarana 1, maar 
ook in de buurt van de historische ste
den zelf is voldoende accommodatie.

Ten noorden van Kandy
Circa een half uur rijden ten noorden 
van Kandy staat het klooster Aluvihara 
2 (geen vaste openingstijden, donatie 
gewenst). In de 1e eeuw v.Chr. zijn hier 
de voornaamste theravadaboeddhisti
sche leerstellingen, de Tri  pi takaya, voor 
het eerst opgetekend. De Tripitakaya 

de CuLtuReLe dRiehoek

De Culturele Driehoek, waar enkele van de mooiste 
oude monumenten van het land zijn te vinden, 

 beslaat het gebied tussen de vroegere hoofdsteden 
Kandy, Anuradhapura en Polonnaruwa.

Colombo
Kandy

Boeddhabeeld in 
Dambulla.
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wordt gesteund door een metalen raam-
werk en beschermd door een gouden 
hek, waar pelgrims kleurige gebeds-
vlaggetjes aan hebben geknoopt.

Vlak bij de heilige bo-boom staat het 
Koperen Paleis B (Loha Pasada). De 
naam is misleidend, want het was geen  
paleis, maar een onderkomen voor 
boeddhistische monniken. Tegenwoor-
dig is er weinig meer van over dan onge-
veer 1600 schots en scheef staande ruw 
gehouwen stenen pilaren - de indruk-
wekkende pracht die in de Mahavamsa 
wordt beschreven is er niet meer aan af 
te zien. De kronieken maken gewag van 
een paleis van negen verdiepingen, elk 
met honderd kamers. Het magnifieke 
bouwwerk was van hout en is meer dan 
eens afgebrand. De pilaren zijn de enige 
overblijfselen van het paleis dat door 
Dutugemunu werd opgetrokken en in de 
12e eeuw onder koning Parakramabahu 
voor het laatst werd herbouwd.

De Ruwanweliseya
De karakteristieke vorm van boeddhis-
tische stoepa’s vindt zijn oorsprong in 
een aarden heuvel. Later ontwikkelde 
deze zich verder tot de stoepa’s van In-

dia en Sri Lanka, de pagodes van Chi na 
en Japan en de chedi van Thai land. De 
koningen van Anuradhapura zijn ver-
antwoordelijk voor de grootste stoepa’s 
die ooit zijn opgetrokken. De basisvorm 
van de dagoba (stoepa) be staat uit een 
met een piek bekroonde koepel op een 
vierkante basis. 

De gigantische witte koepel ten noor-
den van het Koperen Paleis is de Ruw-
anweliseya C (Maha Thupa). Hij is ge-
bouwd door koning Dutugemunu, de 
held van de Maha vamsa, die volgens de 
overlevering ge ïnspireerd werd door 
een luchtbel die hij op het water zag 
drijven.Een poging om het fragiele ka-
rakter van een luchtbel op een dergelijke 
grote schaal te repro duceren lijkt mis-
schien tot mislukken gedoemd, maar op 
de een of andere manier is men er toch 
in geslaagd. Voor de bouw van de 55 m 
hoge koepel waren ruim 100 miljoen 
bakstenen nodig. 

De koepel symboliseert de hemel, 
maar kan ook gezien worden als het 
hoofd van Boeddha, en de kegelvormige 
spits is een opeenstapeling van chatra - 
parasols die niet alleen het koningschap 
symboliseren, maar ook de vlam die uit 

Kaarten blz.
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Tussen de ruïnes leven 
veel apen.
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Reizen naaR en  
veRvoeR in SRi Lanka

Reizen naaR SRi Lanka

Met het vliegtuig

De grootste luchthaven van Sri Lanka 
is het Colombo Bandaranaike 
International Airport (www.airport.lk) in 
Katunayake, 34 km ten noorden van 
Colombo, vlak bij Negombo. 
Daarnaast ligt in het zuiden, dicht bij 
de plaats Hambantota, het Mattala 
Rajapaksa International Airport 
(MRIA). 

Vanaf Schiphol (www.schiphol.nl) en 
Brussels Airport (www.brusselsairport.be) 
gaan er geen rechtstreekse 
lijnvluchten naar Sri Lanka. Enkele 
luchtvaartmaat schappijen die met 
een tussenstop op Colombo vliegen 
zijn KLM, Qatar, Emirates, Etihad en 
Jet Airways. De tussenstop vindt dan 
plaats in bijvoorbeeld Dubai, Doha of 
Abu Dhabi. De reistijd van een vlucht 
met tussenstop bedraagt 13 tot 15 
uur. 

Voor de meest actuele informatie 
over vliegroutes en -tijden kunt u het 

beste het internet raadplegen of 
contact opnemen met een reisbureau.

Met de boot

In juni 2011 werden de veerdiensten 
tussen Sri Lanka en India, die gestaakt 
waren vanwege de burgeroorlog, voor 
het eerst sinds 1983 hervat. De boten 
voeren van Colombo naar Tuticorin, in 
de zuidelijke Indiase staat Tamil Nadu, 
ondanks tegenstand van lokale politici 
in Tamil Nadu. De door India gechar-
terde Scotia Prince voer twee keer per 
week en deed er ongeveer 14 uur over. 
Na slechts 6 maanden werd de 
veerboot echter door Sri Lanka in 
beslag genomen, omdat  de Indiase 
eigenaars achterstallige rekeningen 
hadden openstaan. In 2013 kwamen 
India en Sri Lanka overeen om een 
veerdienst te starten tussen 
Thalaimannar in Sri Lanka en 
Rameshwaram in India, maar tot nu 
toe zijn alle besprekingen zonder 
resultaat gebleven. Raadpleeg het 
internet of informeer bij een 
reisbureau voor de meest actuele 
stand van zaken. 

veRvoeR in SRi Lanka

Ondanks de relatief bescheiden 
afmetingen van Sri Lanka kan het erg 
tijdrovend zijn om ergens te komen. 
Veel bezoekers die er voor het eerst 
komen zijn verbaasd als blijkt dat het 
kleine stukje van de luchthaven naar 
Colombo een uur of langer duurt. Dat 
is vooral te wijten aan het 
onontwikkelde en overbelaste 
wegenstelsel van Sri Lanka. Er zijn nog 
maar weinig vierbaanswegen op het 
eiland, en de meeste hoofdwegen 
worden verstopt door langzaam 
vooruit komende vrachtwagens en 

tuktuks, slingerende fietsers, 
loslopende honden en andere 
gevaren, waardoor een autorit een 
langzame en niet bepaald 
ontspannende ervaring is. 

Een grootschalig, langlopend 
project om de wegen op het eiland te 
verbreden en hoofdwegen te 
verbeteren leidt langzaamaan tot 
verandering. De opening van de eerste 
echte snelweg van het land, de E1 
Southern Expressway van Colombo 
naar Galle, heeft het reizen langs de 
westkust al enorm verbeterd. De 
reistijd tussen de twee steden is van 
meer dan 3 uur afgenomen tot nog 
maar 1 uur. In 2013 is de nieuwe 
snelweg van Colombo naar de 
luchthaven, de Katunayake 
Expressway, voltooid. Deze snelweg is 
in 2014 doorgetrokken naar  Matara. 
Een verbinding met Hambantota staat  
gepland, evenals een snelweg tussen 
Colombo en Kandy. Alle snelwegen, 
waar een snelheidsbeperking geldt 
van 80 of 100 km/u, zijn tolwegen.

Met de bus

Bijna elke stad of dorp van enige 
betekenis wordt aangedaan door een 
bus, maar de diensten zijn vaak traag, 
overvol en oncomfortabel. Er zijn ver-
schillende soorten bussen, hetzij van 
het overheidsbedrijf SLTB (Sri Lanka 
Transport Board) of van een van de 
talloze particuliere vervoerders. De 
bussen van SLTB zijn meestal rood, 
die van particuliere bedrijven vaak wit 
(al dan niet met bonte versieringen). 

Plaatselijke bussen en bussen die 
geen sneldienst (express) rijden 
(zowel SLTB als particuliere 
ondernemingen) zijn ontzettend 
goedkoop, maar stoppen werkelijk 
overal en kunnen enorm vol raken. Dat 
geldt vooral voor particuliere diensten, 

eRvoeRV

Luchtvaart-
maatschappijen

.

KLM/Air France 
www.klm.com 
www.airfrance.com 
Sri Lanka Airlines
www.srilankan.aero
Qatar Airways
www.qatar.com
Emirates
www.emirates.com
Etihad Airways
www.etihadairways.com
Jet Airways
www.jetairways.com
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Waar te verblijven

De accommodatiemogelijkheden in 
Sri Lanka variëren van eenvoudige, 
dikwijls door een familie gedreven 
guesthouse met enkele eenvoudige 
kamers met ventilator tot 
vijfsterrenpaleizen en aantrekkelijke 
boutiquehotels, die vaak aan 
schitterende stranden of in een 
landelijke omgeving staan. 

In de toeristische gebieden zijn er 
voor prijsbewuste toeristen genoeg 
goedkope guesthouses. De beste 
bieden een comfortabele kamer, goed, 
huiselijk eten en de kans om contact 
te hebben met de eigenaars, een 
beeld te krijgen van het leven ter 
plaatse en te genieten van de 
spontane gastvrijheid die u in de 
duurdere hotels niet zult tegenkomen. 
In de meeste guesthouses hebben de 
kamers een eigen badkamer, een 
ventilator en zijn er (behalve in delen 
van het heuvelland) muskietennetten 
aanwezig. Soms zijn er ook kamers 
beschikbaar met airconditioning en 
warm water. 

Middenklassehotels zijn wat 
dunner gezaaid, maar in de 
toeristische plaatsen is er een goed 
aanbod van hotels die ergens tussen 
de eevoudige guesthouses en de 
chiquere hotels in liggen. Hiertoe 
behoren ook de traditionele, door de 
overheid beheerde rest houses, 
waarvan een groot deel mooi is 
opgeknapt, maar die vaak nog wel een 
koloniale sfeer ademen.

In het hele land zijn grote vier- en 
vijfsterrenhotels te vinden. Deze zijn 
vooral geconcentreerd langs de west- 
en zuidkust, en daarnaast zijn er 
enkele duurdere stadshotels en 
hotelcomplexen in het heuvelland en 
de Culturele Driehoek. Deze bieden 
meestal stijlvolle kamers en 

verschillende faciliteiten, waaronder 
een zwembad, restaurants en bars, en 
vaak een ayurveda- of wellness-
centrum. 

Een leuk alternatief voor de gewone 
vijfsterrenhotels wordt gevormd door 
het snel groeiende aantal boutique-
hotels, die meestal minder dan twintig 
kamers hebben en vaak in een 
prachtige, natuurlijke omgeving  staan, 
zoals afgelegen stranden en idyllische 
theeplantages. Hier krijgen bezoekers 
de kans om van het hedendaagse Sri 
Lankaanse leven te genieten, in een 
fraai ingericht hotel waar de sfeer 
intiem is en het eten voortreffelijk; de 
prijzen zijn uiteraard hoog.  Veel 
boutiquehotels zijn in mooie, moderne 
gebouwen gevestigd, meestal in de 
tropisch-modernistische stijl van de 
architect George Bawa, maar soms 
ook in gerestaureerde villa’s uit de 
koloniale tijd, waar u kennis kunt 
maken met de sfeer van het oude 
Ceylon. 

Een (soms goedkoper) alternatief 
voor een boutiquehotel is het grote 
aantal particuliere villa’s die de laatste 
jaren steeds populairder worden. Veel 
daarvan staan aan de zuidkust rond 
Galle, Unawatuna en Tangalla, maar er 
zijn ook enkele in het heuvelland, vaak 
in gerestaureerde bungalows op 
theeplantages. Het zijn er te veel om 
ze hier te noemen. Om een idee te 
krijgen van de mogelijkheden, kunt u 
eens kijken op www.villasinsrilanka.com, 
www.boutiquesrilanka.com of www.
reddottours.com.

Hotelketens

Maar weinig van de grote 
internationale hotelketens hebben 
hotels op Sri Lanka. Colombo heeft 
een Hilton, Taj en Ramada - en dat is 
het wel. De belangrijkste hotelketens 

op het eiland zijn van plaatselijke 
eigenaars, maar de kwaliteit en 
service zijn vaak van internationaal 
niveau, evenals de prijzen. De grote 
drie zijn  Jetwing Hotels (tel. 9411-
2345700, www.jetwinghotels.com), 
Aitken Spence (tel. 9411-2308308, 
www.aitkenspence.com), met een aantal 
hotels onder de naam ‘Heritance’, en 
John Keells (tel. 9411-2306600, www.
johnkeellshotels.com), met hotels onder de 
namen ‘Chaaya’ en ‘Cinnamon’. 
Andere lokale bedrijven zijn  Amaya 
Resorts (www.amayaresorts.com), 
Tangerine (www.tangerinehotels.com) en 
Serendib (www.serendibleisure.com).

Reserveren

Hoewel er steeds nieuwe hotels en 
guesthouses hun deuren openen, 
heeft Sri Lanka nog steeds moeite om 
de toenemende aantallen toeristen 
onder te brengen. In populaire 
bestemmingen kan er van de 
maanden november tot maart een 
groot tekort aan kamers zijn (maar is 
het van april tot oktober veel rustiger). 
Als u tijdens het hoogseizoen reist, is 
het de moeite waard om vooraf te 
boeken - en als u in een bepaald hotel 
of guesthouse wilt verblijven, is het 
aan te raden om minstens een maand 
tevoren te boeken. Vaak kunt u via 
internet reserveren en kleinere hotels 
en guesthouses accepteren meestal 
reserveringen via de telefoon of over 
de mail, ook als u geen aanbetaling 
hebt gedaan - maar ze houden de 
kamer maar tot 16.00 à 17.00 uur 
voor u vast. Wie ergens zonder 
reservering arriveert, kan doorgaans 
de suggesties van runners en tuktuk-
chauffeurs het beste negeren, want zij 
zullen hun best doen u naar een 
ondermaatse accommodatie te 
brengen of naar een adres waar zij 
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Hotels, boutiqueHotels en guesthouses

 A ccommodatie



Wat te eten

De keuken van Sri Lanka, waarin voor 
ons onbekende groenten en kruiden 
worden gebruikt, heeft een heel eigen 
karakter. Er zijn allerlei buitenlandse 
invloeden in terug te vinden, zoals 
Indiase, Chinese, Maleisische, 
Arabische en Europese. Uitstekende 
kookboeken zijn Exotic tastes of Sri 
Lanka van Suharshini Seneviratne en 
Sri Lankan flavours: A journey through 
the island’s food and culture van 
Channa Dassanayaka, die allebei vol 
staan met recepten voor verleidelijke 
gerechten. 

Rijst met curry

Veel Sri Lankanen eten drie keer per 
dag rijst met curry, bereid met vlees,vis 
of groente, en op smaak gebracht met 
diverse kruiden, zoals pepertjes, 
kaneel, citroengras, curryblad (bij ons 
nauwelijks verkrijgbaar), koriander, 
komijn, saffraan en tamarinde. 
Probeer rijst met curry eens met uw 
vingers te eten - kijk hoe de 
plaatselijke bevolking dat doet en 
welke hand u daarbij moet gebruiken. 

Snacks

Ook Sri Lankaanse zoetigheden en 
hapjes zijn niet te versmaden. De 
bekendste gerechtjes zijn string-
hoppers (appa) en egghoppers (idi 
appa). Zogenaamde short eats, 
verkrijgbaar in eethuisjes, variëren van 
pasteitjes (gefrituurd of gebakken) en 
een soort loempiaatjes (met een 
vulling van rundvlees, vis, kip of 
groenten) tot cutlets (kroketjes). Ze 
worden opgediend met een hete Sri 
Lankaanse sambal, bereid van 
geraspte kokos, pepertjes en kruiden.

Heerlijke desserts

Een heerlijk nagerecht is curd (kwark) 
met kitul-siroop (bereid van het sap 
van de kitul-palm). Ook lekker is 
wattala pam, een machtige pudding 
met on der andere jaggery (ingedikte 
kitul-siroop).

Feestelijke gerechten

Sri Lanka heeft geen traditionele 
recepten voor uitgebreide maaltijden 
op feestdagen, hoewel op dagen als 
het Singalese en Tamil-Nieuwjaar of 
als offergave aan monniken wel 
kiribhat (‘melkrijst’) wordt gemaakt  
van rijst en kokosmelk. Het wordt in 
ruitjes gesneden en opgediend met 
een heet mengsel van gebakken ui 
met specerijen. Kiribhat wordt bij  
het ontbijt met banaan en jaggery 
gegeten. 

Drinken

Geïmporteerde drank (wijn, sterke 
drank en bier) wordt zwaar belast. In 
plaats daarvan kunt u een van de 
plaatselijke biermerken drinken, of 
een van de heerlijke cocktails met 
arak. Het gezondste en goedkoopste 
alcoholvrije drankje is verse thambili 
(kokosmelk). Thambili is in stalletjes 
langs de weg, aan het strand en in de 
meeste restaurants te koop. Een 
andere specialiteit is gemberbier, een 
verfrissende alcoholvrije drank met 
een heel aparte smaak. 

Waar te eten

Buiten Colombo zult u maar weinig 
echt goede restaurants vinden. De 
meeste bezoekers eten dan ook in  
hun eigen hotel of guesthouse, die 

bijna allemaal maaltijden verzorgen. 
Deze maaltijden kunnen variëren  
van internationaal georiënteerde 
buffetten tot uitstekende, zelf-
gemaakte lokale schotels. Veel  
goede restaurants zijn gevestigd in  
de betere hotels. Ze serveren 
uitstekende gerechten in een  
luxueuze ambiance. Soms kunt u 
echter ook heerlijk eten in een van de 
vele kleine, eenvoudige guesthouses: 
u kunt er genieten van echt Sri 
Lankaans eten voor weinig geld.

Sri Lankanen zelf eten meestal in 
kleine cafés die gelegen zijn aan de 
hoofdstraat van elke stad en elk dorp. 
Hier wordt meestal eenvoudige kost 
geserveerd, zoals rijst met een simpele 
curry en wat short eats. Sommige 
serveren ook kottu rotty - ga af op het 
geluid van de messen waarmee het 
eten in stukjes wordt gehakt. Stalletjes 
langs de weg, zoals in sommige 
andere Aziatische landen, zult u in Sri 
Lanka niet aantreffen. Er zijn wel 
venters met karren die vadai of andere 
snacks verkopen. Soms lopen zij ook 
in de gangpaden van bussen, waar ze 
bijvoorbeeld chilipinda’s aan de 
passagiers verkopen. 

aan te bevelen restaurants, cafés en bars

it eten U

2 9 0

Vers zeebanket, altijd een goede keus.
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Kunst, uitgaan, winKelen, sport, 
ecotoerisme en nationale parKen

Wie graag actief bezig is, kan tijdens 
een bezoek aan Sri Lanka kiezen uit 
een enorm aanbod aan activitei ten;  
dit heeft alles te maken met de grote 
landschappelijke en culturele 
diversiteit van het eiland. Sri Lanka  
telt vooral veel natuurlijke attracties, 
zoals past bij een gebied dat - gezien 
zijn relatief kleine omvang - wordt 
geroemd om zijn grote biodiversiteit. 
Er is een goed ont wikkeld netwerk van 
nationale parken met dieren in het 
wild, waar ook liefhebbers van vogels 
zich thuis zullen voelen. De kust-
wateren gelden inmiddels als een  
van de beste bestemmingen ter 
wereld om walvissen te spotten.  
Er is ook volop keus uit avontuurlijke 
en sportieve activiteiten, zoals 
opwindende rafttochten en magische 
ballonvaarten, u vindt er enkele van  
de beste surflocaties van Azië, 
uitgebreide mogelijkheden om te 
duiken en talloze watersporten - en 
dan is nog de grootste passie van het 
eiland: cricket. 

Kunst, winkels en uitgaansgelegen-
heden concentreren zich nog vooral in 
Colombo, dat een interessant aanbod 
van winkels en een redelijk goede 
agenda met culturele evenementen 
heeft. Galle wordt steeds meer een 
centrum van cultuur en kunst-
nijverheid, met een goed aanbod aan 
evenementen. 

Grote evenementen vindt u op de 
website van het toeristenbureau, www.
srilanka.travel. Kijk voor evenementen in 
Colombo op www.whatsupcolombo.lk.

Kunst

Barefoot
704 Galle Road, Colombo 3 
Tel. 011-2505559
www.barefootgallery.com
Wisselende, maar altijd interessante 
exposities van kunst, beeldhouw- 
werk en fotografie op de mooie 
binnenplaats achter deze prachtige 
winkel. 

British Council
49 Alfred House Garden, Colombo 3
Tel. 011-4521521
www.britishcouncil.lk
Organiseert uiteenlopende dans-  
en theatervoorstellingen en andere 
kunstzinnige en culturele evene- 
menten in Colombo en Kandy.
Engelstalige bioscopen
Hollywoodfilms en andere Engels-
talige films zijn te zien in de moderne 
Majestic Cinema (tel. 011-2581759), 
op de vierde verdieping van het 
winkelcentrum Majestic aan Galle 
Road, Colombo 3. Soms worden 
Engelstalige kassuccessen vertoond 
in de Liberty Cinema (tel. 011-
7444477), 35 A Dharmapala, 
Colombo 3. In de British Council zijn 
soms arthouse-films te zien. 
Gallery Café
2 Alfred House Gardens, Colombo 3 
Tel. 011-2582162
www.paradiseroad.lk
Het schitterende voormalige kantoor 
van de architect Geoffrey Bawa biedt 
onderdak aan tijdelijke exposities van 
lokale kunstenaars en fotografen.
Lional Wendt Theatre
18 Guildford Crescent, Colombo 7 
Tel. 011-2695794
In Colombo’s belangrijkste theater 
voor uitvoerende kunsten zijn af en  
toe ook foto’s en schilderijen van 
lokale en internationale kunstenaars 
te zien. 
National Art Gallery
106 Ananda Coomaraswami 
Mawatha, Colombo 7 
Tel. 011-2693965
Dagelijks open 8.00-17.00 uur, 
behalve op poya-dagen.
Uitgebreide collectie 20e-eeuwse  
Sri Lankaanse kunst en een 
verzameling portretten van de  
helden van de onafhankelijkheid  
en staatshoofden van Sri Lanka. 

ctiviteiten A

Beelden en schilderingen in Anuradhapura.
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Ambassades en consulaten
Nederland
Ambassade van Sri Lanka
Jacob de Graefflaan 2
2517 JM Den Haag
Tel. 070-3655910
www.netherlands.embassy.gov.lk

Nederlandse ambassade in  
Sri Lanka
25 Torrington Avenue 
Colombo 7
Tel. 011-2510200
srilanka.nlambassade.org

Belgie
België heeft geen ambassade in Sri 
Lanka. Belgische reizigers kunnen 
voor hulp terecht bij het consulaat in 
Colombo, de ambassade in New Delhi 
(India) of de Nederlandse ambassade. 

Ambassade van Sri Lanka
Jules Lejeunestraat 27
1050 Elsene (Brussel)
Tel. 02-3445394 of 02-3445585
www.srilankaembassy.be

Consulaat van België in Sri Lanka
69/5 B, Elvitigala Mawatha
LK-00800 Colombo 8
Tel. 011- 2674141

Belgische ambassade in India
50-N Shantipath Chanakyapuri
New Delhi 110021, India
Tel. (0091)-11-42428000
http://diplomatie.belgium.be/india 

  B edelaars

In Sri Lanka komen veel minder 
bedelaars voor dan in buurland India. 

Buiten Colombo en Kandy zult u 
dagenlang geen bedelaars tegen-
komen. Met name in steden lopen 
bedelaars op straat, maar meestal 
verzamelen ze zich rond tempels en 
kerken of bij de toeristische beziens-
waardigheden. De meeste bedelaars 
zijn bejaard, zwak of invalide en 
hebben alle hulp die ze kunnen krijgen 
hard nodig. Vervelender zijn de 
kinderen (en soms zelfs volwassenen) 
die smeken om ‘een pen’, ‘een 
snoepje’ of gewoon om geld.

  C ultuur en gebruiken

De verschillen tussen de westerse en 
Sri Lankaanse cultuur zijn groot. Met 
goede wil en enige kennis van de in Sri 
Lanka geldende ‘goede manieren’ 
kunt u pijnlijke missers voorkomen.

In Sri Lanka wordt bij de maaltijd 
meestal geen bestek gebruikt. Men 
pakt het eten met de vingers van de 
rechterhand. De linkerhand wordt als 
onrein beschouwd. Als u een ander 
iets aangeeft, doet u dat met de 
rechterhand of met beide handen.
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raktischE informatiE P

Alarmnummers 

Politie/brandweer: 119 
Ambulance/brandweer: 110 
(Colombo)
Tourist Police: 
Anuradhapura: 071-8416007 
Colombo: 011-2421451 
Galle/Hikkaduwa: 091-2275554
Kandy: 071-8390664
Negombo: 031-2275555
Polonnaruwa: 027-2223099
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