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In Sri Lanka pruttelen natuur en cultuur samen in een curieuze 
currymix. Een roadtrip langs vreemde vruchten, stoffige stuivers en 
die ene mysterieuze tand. TEKST MATTHIJS MEEUWSEN – FOTOGRAFIE ERNIE ENKELAAR

Serendipity
Een verrassende ontdekkingstocht door Sri Lanka

Toeteren tijdens een 
ceremonie in de Tempel 
van de Tand.

Ook per trein is 
Sri Lanka prachtig.

Een frisse wasbeurt 
in Yala National Park.

De zuidkust rondom Galle: 
kronkelpalmen alom.

Rode bananen: dikker, 
kleiner en heerlijk zoet.
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Net buiten Polonnaruwa staat een 
bord langs de autoweg. ‘Pas op voor overstekende 
leguanen’ wordt er gewaarschuwd. Maar als gids Upul 
Perera (45) een ogenblik later daadwerkelijk vol in de 
remmen moet, is het een heel ander soort wild dat 
voor onze motorkap het asfalt oversteekt. “Olifanten!” 
hoor ik mezelf verbaasd roepen. Drie stuks: een 
 moeder en haar twee jongen. Argeloos sjokken ze  
de twee rijbanen over, onze auto geen blik waardig 
gunnend. We zijn nog niet bekomen van het tafereel 
of een bocht verder staat er opnieuw een olifant in 
de berm. En nog één, amper tien tellen later. 

Vliegende vossen
Dat we op onze rondreis door Sri Lanka wilde olifanten 
zouden tegenkomen lag wel in de lijn der verwachting. 
Maar dan wel in het Yala National Park, aan het einde 
van de reis. Niet al op de eerste dag, midden op een 
van de doodgewone wegen die over heel het eiland 
door de jungle kronkelen. “Gebeurt wel vaker, hoor”, 
reageert Upul stoïcijns. “Laatst moest ik op een smal 
bospad nog een flink stuk in zijn achteruit omdat  
er een groepje olifanten mijn richting opkwam. Ja, 
olifanten hebben altijd voorrang.” We hadden het 
eigenlijk ook wel kunnen weten. Niets voor niets lag 
Serendip – een oude naam van Sri Lanka – aan de basis 
van het woord serendipity. In het Engels betekent dit 
zoveel als ‘een onverwachte, aangename ontdekking’. De 
spijker op zijn kop, want telkens als ik denk het land 
wel doorgrond te hebben, schudt Sri Lanka weer een 
nieuwe verrassing uit de mouw. Neem die rit langs het 
meer van Tissamaharama. Als Upul een vreemdsoor-
tige vrucht aanwijst die in groten getale in de boom-
toppen bungelt, verwacht ik dat hij na de zuurzak, 
ramboetan, nangka, mangosteen, koningskokosnoot, 
houtappel en zelfs rode (!) bananen en ananassen weer 
een exotische lekkernij laat zien. Tot ik me realiseer 
wat er daadwerkelijk te zien is: vliegende vossen. Dui-
zenden van deze uit de kluiten gewassen vleermuizen 

hangen als rijpe peren te wiegen in de wind. Boom na 
boom na boom is volkomen bezaaid met de duttende 
nachtbrakers. Slechts een enkeling is er opgeschrikt 
uit zijn slaap. Als miniatuurdraakjes fladderen ze  
met hun imposante vleugels – een spanwijdte tot 
anderhalve meter – door het daglicht. “Geen nood”, 
lacht Upul. “Het zijn fruiteters. Je kunt vannacht  
veilig slapen.”

Rots met fresco’s
Sri Lanka heeft echter veel meer te bieden dan slechts 
haar dierenrijk. Natuur en cultuur gaan overal hand  
in hand. Zelfs in de ondoorgrondelijkste jungle  
zijn tempel ruïnes te vinden. En ook in de meest  >>  

Tempelstad
Mede door de machtsstrijd tussen  
de verschillende koninkrijken kende 
Sri Lanka in de geschiedenis vele 
hoofdsteden. Anuradhapura was de 
eerste. Met zijn vier monumentale 
stoepa’s (een soort kolossale kaas-
stolpen waaronder relikwieën wor-
den bewaard) en een loot van de 
bodhiboom (waaronder Boeddha  
zijn verlichting zou hebben gevon-
den) is het zowel onder Singalese 

boeddhisten als toeristen een 
razend populaire plaats. Niet minder 
mooi is Polonnaruwa, dat in de elfde 
eeuw het stokje overnam. Veel reizi-
gers laten de stad echter links liggen 
voor Anuradhapura. Zonde. Tussen 
de vele tempelruïnes, alle midden in  
de jungle, wanen bezoekers zich 
namelijk als in een film van Indiana 
Jones. De overvloed aan aapjes  
doet de rest.

Smakelijk eten
Hoewel ze in Sri Lanka ook heus wel raad weten met 
een goed stukje vlees, is het land een waar lustoord 
voor vegetariërs. Van bietencurry tot masala dosa 
en van kokossambal tot korianderdahl: het gros van 
de gerechten is volkomen vleesloos. Het authentieke 
huiskamerrestaurant Gami Gedara biedt net buiten 
Polonnaruwa een smakelijke dwarsdoorsnede 
van de Sri Lankaanse keuken. 

Oppassen voor 
overstekend wild.

Offers brengen aan 
de Tand van Boeddha.

Het verkeer in Sri Lanka: 
chaotisch, maar gemoedelijk.

Uitzicht vanaf Sigiriya: 
jungle zover het oog reikt.

Een doorsneelunchbuffet.

Een stoepa in 
Polonnaruwa.
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Sri Lankaanse safari
Het Yala National Park aan 
de zuidkust is het meest 
befaamde natuurreservaat van 
Sri Lanka. Olifanten, pauwen, 
krokodillen en waterbuffels 
zult u bijna gegarandeerd 
 kunnen afvinken. Maar met  
de grootste luipaarden-
dichtheid op aarde heeft u 
ook nergens zo’n goede kans 
om een glimp op te vangen  
van deze gevlekte katachtige.

druk bevolkte steden pakken gewiekste ceylonkroon-
aapjes – niet zelden met hilarische bloempotkapsels – 
het lunchpakket van riksjachauffeurs af. Ook Sigiriya 
behaagt zowel de natuur- als cultuursnuiver. Uit het 
niets splijt het tropenwoud uiteen om ruimte te bie-
den aan deze losstaande rots. Tweehonderd meter 
hoog torent de monoliet de lucht in. Tijdens de klim 
naar de top wordt echter duidelijk dat de natuurlijke 
wolkenkrabber al in de vijfde eeuw door mensen werd 
opgeëist. Perfect gepreserveerde fresco’s kleuren het 
gesteente en eenmaal boven wachten de overblijfselen 
van een eeuwenoud paleizencomplex, inclusief fontein-
tuinen en een prehistorisch privézwembad. Volgens 
de meeste geschiedschrijvers werd de citadel gebouwd 

in opdracht van Kassapa: een koning die zijn bloed-
eigen vader levend begroef om diens troon op te eisen 
en zich weerde tegen de wraakzucht van zijn broer 
door zijn nieuwe stulpje hoog boven het bladerdak te 
bouwen. De onderkant van zijn luchtkasteel liet hij 
uithakken in de vorm van een leeuw (nog altijd 
betreed je de trappen via twee kolossale voorpoten), 
wellicht om zijn vijanden extra angst aan te jagen. Eén 
voetnoot: er zijn ook historici die vermoeden dat een 
groep monniken de rots als eersten bewoonde. Het is 
hoe dan ook een wonder dat iemand er ooit in is 
geslaagd om die duizenden stenen de loodrechte 
 wanden op te sjouwen. Eenmaal boven is het uitzicht 
met de jungle zover het oog reikt – zelfs in een zee aan 
selfiesticks – onvergetelijk.

Krokodillenkies
Sigiriya is niet de enige plek waar de geschiedenis 
enigszins troebel te noemen is. Historische feiten, 
hardnekkige legendes en diepgewortelde dogma’s zijn 
in de Sri Lankaanse geschiedenisboeken nu eenmaal 
onherroepelijk met elkaar vervlochten. Zo ook in de 
voormalige hoofdstad Kandy, waar voor de boeddhis-
tische Singalezen – het leeuwendeel van ’s lands bevol-
king – het belangrijkste bedevaartsoord van Sri Lanka 
wacht. Eerlijk is eerlijk: van buitenaf lijkt Sri Dalada 
Maligawa gewoon een ruim opgezet maar redelijk 
doorsneetempelcomplex. Binnen wordt echter het 
heiligste der heiligdommen bewaard: een tand van 
Boeddha. Na zijn crematie in 483 voor Christus zou 
een discipel het relikwie uit zijn as hebben gegrist, 
waarna het door een Indiase prinses in haar haardos 
naar Sri Lanka werd gesmokkeld. Eenmaal op het 
eiland – destijds net als India een soort Game of Thrones 
van concurrerende koninkrijken – werd de tand keer 
op keer gestolen of voor de zoveelste maal verstopt  
in een nieuwe tempel om grijpgrage belagers om de 
tuin te leiden. Wie de tand had, had de macht, was 
immers de gedachte. Nog altijd gaan nieuwbakken  >>  

Die andere berg
Met net geen 200 meter hoogte is een 
bedevaart naar de top van Sigiriya zelfs 
voor de minder getrainde reiziger aardig 
te doen. Heel andere koek is de meest 
beroemde berg van Sri Lanka: Adam’s 
Peak. Elke Sri Lankaan wordt geacht  
om in zijn leven minstens eenmaal een 
pelgrimstocht te ondernemen naar deze 
2.243 meter hoge rotspuist. De berg is 
immers voor de vier grootste wereld-
religies allemaal een heilige plek. Volgens 

boeddhisten is de bijna twee meter grote 
voetafdruk op de top afkomstig van 
Boeddha. Moslims en christenen zien het 
als een afdruk van Adam (hoewel som-
mige christenen ook naar Sint-Thomas 
wijzen). En volgens hindoes bewijst het 
dat Shiva ooit boven op de berg stond. 
Hoe het ook zij, de tocht naar de top is 
zonder meer de moeite waard. Trek er 
wel een dag voor uit. Zelfs de kortste 
route omhoog telt bijna 6.500 treden.

Olielampjes als offer in 
de Tempel van de Tand.

Vlugge ontmoetingen 
langs het spoor tussen 

Kandy en Nuwara Eliya.

Buffels in overvloed in 
Yala National Park.

Sigiriya Rock.

Met de hele familie 
op de motor.

Stiltecoupé? 
Niet in Sri Lanka.
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presidenten in Sri Lanka na hun inauguratie zo snel 
mogelijk op bezoek in ‘de Tempel van de Tand’. Dat 
het ding volgens tal van bronnen al in de 16e eeuw 
door Portugese kolonisten werd verpulverd, verbrand 
en in zee geworpen, wordt door de devote Singalezen 
weggewuifd. De aanname dat het resterende relikwie 
niets meer is dan een imitatietand of naar verluidt 
zelfs een krokodillenkies geldt bijkans als een beledi-
ging. “Onzin”, reageert ook Upul fel. “Het is de echte. 
Ik heb hem met mijn eigen ogen aanschouwd. Elke 
vier jaar wordt de tand door de monniken van de 
tempel heel even tentoongesteld. Toen ik veertien was 
heb ik zo anderhalve dag in de rij gezeten. Ik at in de 
rij en ik sliep in de rij, maar uiteindelijk heb ik de 
tand gezien. Het is lang geleden, maar ik weet nog  
dat hij op een lotusblad lag en er een gouden draadje 
omheen was geknoopt.”

Baby’s eerste uitje 
Ook op een alledaagse donderdagmorgen is het een 
drukte vanjewelste in de Tempel van de Tand. Nadat 
we onze schoenen en sokken hebben afgegeven en 
door een beveiliger in een sarong zijn gehesen (blote 
benen zijn ook voor mannen een no-go in Sri Lan-
kaanse tempels) worden we algauw opgeslokt in een 
rockconcertwaardig gedrom. Olielampjes, wierook  
en bloemen – veelal vlak voor de poort op de kop 
getikt – worden massaal als offerandes naar binnen 
gedragen. Ik zie hoe een stoet schoolkinderen met 
ogen vol ontzag waterlelies meebrengt; de handen 
voorzichtig gevouwen als een kommetje. Eenmaal 
binnen doet een stel monniken daar onder oorverdo-
vend getrommel en bezwerend getrompetter nog een 
schep bovenop: tweemaal daags worden 33 verschil-
lende etenswaren ten offer gelegd. De tand zelf krijgt 
niemand te zien. Die bevindt zich achter een erehaag 
van ivoren slagtanden in een matroesjkaconstructie 
van zeven in elkaar gestapelde gouden stoepa’s. Wel 
bezoeken we nog even het museumpje dat is gewijd 

aan wijlen Raja, de geliefde tempelolifant die de tand 
tijdens het jaarlijkse Peraherafestival decennialang 
door de straten droeg. Voor de deur zit een vrouw met 
haar baby in de schaduw. “Het is onder Singalezen 
traditie dat een baby de eerste drie maanden zijn huis 
niet verlaat”, vertelt ze. “Daarna gaan we als allereerste 
naar de Tempel van de Tand.” Glunderend: “Dit is de 
eerste keer dat ze buiten is.”

Theemagnaat
Voor een flinke lik couleur locale gaan we door naar 
het station van Kandy voor de trein richting Nuwara 
Eliya. Hoewel beide nederzettingen hemelsbreed  
nog geen 40 kilometer van elkaar vandaan liggen,  >>  

Slakkengangetje
Op een klein stukje snelweg 
rond hoofdstad Colombo na 
kronkelt door vrijwel heel Sri 
Lanka enkel eenbaansweg 
door de jungle. Je deelt het 
asfalt niet alleen met een bonte 
stoet riksja’s en stadsbussen, 
maar ook met zonnebadende 
straathonden, loslopende 
koeien en argeloze wande-
laars. Houd er dus rekening 
mee dat afstanden op de kaart 
in de praktijk een stuk meer  
tijd vergen; een gemiddelde 
snelheid van 50 kilometer 
per uur is op veel passages  
al  uitzonderlijk rap.

Ceylonthee
Toen de koffieoogst in de 19e eeuw 
instortte, realiseerden de Britse kolo-
nisten zich al snel dat Sri Lanka’s 
heuvelige hart zich ook uitstekend 
leent voor theeplantages. Op onge-
veer 1.900 vierkante kilometer aan 
theevelden wordt jaarlijks zo’n 
340 miljoen kilo thee gemaakt; hier-
mee staat Sri Lanka in de top 5 van 
’s werelds grootste theeproducen-
ten. Het gros van deze zogenoemde 

‘ceylonthee’ bestaat uit zwarte thee 
van bruingetrokken blaadjes, al is 
ook de groene thee (na het plukken 
kort verhit om verkleuring te voor-
komen) in opkomst. In het algemeen 
geldt: hoe hoger de planten zijn 
gelegen en hoe grover het uiteinde-
lijke mengsel, hoe hoger de kwaliteit. 
Bijzonder is ook de exclusieve witte 
thee van de jongste knoppen van  
de theeplant.

Het heuvelige hart van 
Sri Lanka: een lappendeken 
van theeplantages.

Een Sri Lankaanse 
winkel van Sinkel.

Een herkenbaar straatbeeld: 
schoolkinderen in uniform 
onderweg naar huis.

Het eerste uitje van 
deze baby is naar de 
Tempel van de Tand.

Een theeplukster 
bij Nuwara Eliya.
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kachelt het treintje ruimschoots vier uur door Sri Lan-
ka’s heuvelige hart. Zelfs met een toetergrage machinist 
en een locomotief die voortdurend stoomwolken uit-
proest is de rit allerminst een straf. Aan weerszijden 
van het spoor zomen de wagons een weergaloos tapijt 
van tropengroen aan elkaar. Zuurzakken zo groot als 
plunjebalen. Verroeste treinstellen, heroverd door het 
woekerende wild. Maar vooral: heel veel thee. Sri Lanka 
is een van de grootste theeproducenten op aarde. Van-
uit het centrale Hill Country vinden jaarlijks honder-
den miljoenen kilo’s thee hun weg naar liefhebbers 
over heel de wereld. “Onze pluksters halen momenteel 
8.000 kilo bladeren per dag binnen”, vertelt de mede-
werker van een lokale theemagnaat de volgende och-
tend. “Na het rollen, oxideren, filteren en drogen van 
de bladeren blijft daar dagelijks 1.800 kilo thee van 
over.” Het kan echter veel beter, zucht hij. “Het is een 
slecht seizoen. Door de wind groeien de blaadjes veel te 
langzaam. In het voorjaar zaten we nog op 2.500 kilo 
per dag.” Tussen de eindeloze heuvels vol theeplanten 
hebben de boeddhistische tempels uit de rest van het 
land veelal plaatsgemaakt voor zo mogelijk nog kleur-
rijkere gebedshuizen voor de 33 miljoen (!) goden  
van het hindoeïsme. De theeplukkers op de plantages 
zijn vrijwel zonder uitzondering hindoeïstische Tamil-
vrouwen die door de Britse overheersers ooit uit India 
werden overgevaren om de velden af te struinen. De 
handel legde de Engelsen ondertussen allerminst wind-
eieren. In Nuwara Eliya zijn de vruchten van hun aan-
wezigheid nog overal zichtbaar. De deftige landhuizen 

KLM vliegt vanaf 31 oktober 2016 twee keer per week 
rechtstreeks naar Colombo. Heenvlucht: 9 uur en 
50 minuten.  Terugvlucht: 10 uur en 55 minuten.
n Vliegen naar Colombo: vanaf 60.000 Award Miles (retour).

Vliegen naar Colombo  

puilen uit van de victoriaanse portretten, statige haar-
den en glimmende chesterfields. Op de lokale renbaan 
sprinten de paarden door het gras. En de fenomenale 
snookerhal van het chique grand hôtel is met zijn 
antieke scoreborden en kraakhelder geklede butlers zo 
op-en-top Brits dat je Sri Lankaanse glimlach er bijna 
in een stiff upper lip zou schieten. 

Kronkelpalmen
Verder naar het zuiden in Galle is het echter vooral het 
erfgoed van de Nederlandse specerijenhandelaars dat 
opvalt. De gevels dragen namen als Weltevreden en 
Nooit Gedacht. En binnen de muren van het kolossale 
fort duurt het nooit lang voor er een straathandelaar 
aan komt rinkelen met een bakje vol munten uit de 
VOC-tijd. “Wat wil je hebben? Stuivers? Dubbeltjes? 
Kijk, ik heb het allemaal. Uit de zeventiende eeuw, hè? 
Hier, deze komt uit Oetregggt!” We slaan het aanbod 
af; de authenticiteit van het koloniale kleingeld is op 
zijn zachtst gezegd twijfelachtig te noemen. Daarnaast 
is aan de Sri Lankaanse zuidkust het uitzicht de ware 
hoofdprijs. Kronkelpalmen vol kokosnoten. Vissers-
bootjes met bolgeblazen zeilen. Stranden vol zand zoals 
zand moet zijn: goudbruin en knisperend als basterd-
suiker. “Toen ik jonger was ben ik noodgedwongen 
naar Dubai vertrokken om werk te vinden”, vertelt 
Upul met zijn blik op de horizon. “Ik kon er echter 
totaal niet wennen en ben na twee jaar teruggekomen 
naar Sri Lanka. Als ik daar naar buiten keek, zag ik het 
zoveelste flatgebouw voor mijn neus. Hier zie ik de 
oceaan, de jungle en de bergen. Zij hebben misschien 
geld, maar wij hebben de natuur.” Grijnzend: “Zeg nou 
zelf: dit is toch met geen fortuin te betalen?” << 

Nederlands erfgoed: 
het fort van Galle.

“Dit is toch met geen 
fortuin te betalen?”

Bonte bootjes nabij Galle.

Lekker badderen in de rivier.


