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COLOMBO
Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, is een
kleurrijke en levendige haven- en handelsstad
met circa 700.00 inwoners. U ziet er drukke bazaars, stijlvolle woonwijken en koloniale gebouwen naast moderne hoogbouw. Er wonen diverse
bevolkingsgroepen: Singalezen, Tamils, Moren en
Maleisiërs.
Colombo (Kolon thota: "haven aan de Kelanirivier") is al tweeduizend jaar een havenplaats, die werd bezocht door Romeinse, Arabische en Chinese kooplieden. Vanaf de 8e eeuw gingen Arabieren zich vestigen en
de handel tussen het Singalese rijk en de buitenwereld bestieren. Hun nakomelingen
worden Moren genoemd.

De Portugezen arriveerden in 1505 in Sri Lanka en zij
vestigden ook een handelspost in Kolon-thota. In 1517
bouwden ze een fort. Dit deel van Colombo heet nog altijd Fort. In 1638 sloten de Nederlanders een verdrag met
de koning van Kandy en samen overwonnen en verdreven ze de Portugezen. Hierna beheerste de VOC vanuit
Colombo de oostkust en de kaneel. In 1796 werd Nederland door de Fransen bezet en de Britten namen Colombo
over. Ze maakten de stad de hoofdstad van hun kroonkolonie Ceylon. In de Britse tijd werd de stad sterk uitgebreid. In 1948 eindigde het Britse bestuur en werd Ceylon (Sri Lanka) onafhankelijk.

Colombo-Fort

bouw was eerst de banketzaal van de Nederlandse gouverneur en werd in 1804 omgebouwd tot kerk. Even ten
westen van de kerk staat de Sambodhi Chaitiya, een grote
witte dagoba.

Colombo-Pettah
Ten oosten van Fort ligt Pettah, de vanouds drukke
handelswijk van de stad. Er zijn allerlei soorten winkels,
vaak in gespecialiseerde straten. Vooral tijdens de feestdagen kan het er erg druk zijn. In Pettah staan ook diverse
religieuze gebouwen.
In het noordoosten van Pettah staat de Wolvendaal
Kerk, gebouwd in de vorm van een Grieks kruis. De kerk
dateert uit 1949 en bevat authentiek Nederlands meubilair. In de vloer zijn de grafstenen van vijf Nederlandse
goeverneurs te zien. De naam van de kerk is afgeleid van
het gebied waar in de 18e eeuw veel jakhalzen (geen wolven) rondliepen.

Het gebied waar het koloniale Fort stond is nu een
wijk met daarin moderne structuren zoals het World
Trade Centre, maar ook oude gebouwen uit vooral de
Britse tijd. Daarvan is de Clock Tower (oorspronkelijk een
vuurtoren) het meest in het oog springende bouwwerk.
Vlakbij is het Presidentieel Paleis, dat vroeger diende als
Midden in Pettah, aan Prince Street, staat het Dutch
residentie voor de Nederlandse en daarna de Britse gou- Period Museum. Dit gebouw uit 1780 werd gebruikt als
verneurs.
stadhuis, woonhuis, weeshuis, kliniek, politiestation en
In het noorden van Fort staat de Petruskerk. Het ge- postkantoor. Het is recent gerestaureerd.
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Comombo-Galle Face Green

naal Museum, het Natuurhistorisch Museum en de National Art Gallery.
Even ten noordwesten van het park staat de boeddhistische Gangaramaya Tempel, en vlakbij is de Seema Malakaya Tempel die bestaat uit twee paviljoens op een eiland in het Beira Lake.

Ongeveer 150 meter ten zuiden van Fort ligt Galle
Face Green, een strook groen, een open park aan de
kust. De Nederlanders verboden hier bebouwing zodat
hun kannonnen een vrij schutsveld zouden hebben. Nu is
het park het domein van dagjesmensen.
Van Fort loopt Galle Road naar het zuiden, parallel
aan de zee. Het is een drukke weg met veel (niet al te
schoon) verkeer, maar ook met vele winkels en restauColombo-Overige bezienswaardigheden
rants. Even ten zuiden van Galle Face Green staat de AnHet belangrijkste boeddhistische centrum van Cotoniuskerk, die lijkt op een Portugese kerk. Het beeld van
lombo
is de Kelaniya Raja Maha Vihara, vlakbij Kandy
Sint Antonius is het centrum van de kerk; moeders komen
Road
en
circa 7 km ten oosten van Fort. Boeddha zou
er offeren en bidden dat de onschuld van hun puberdochhier
hebben
gepredikt. De tempel werd over de eeuwen
ters beschermd zal blijven.
heen meermalen verwoest en herbouwd; de huidige constructie dateert uit het einde van de 19e eeuw.
In Colombo zijn vele hindoeïstische tempels te vinColombo-Cinnamon Gardens
den. In het noorden van Pettah zijn de oude en nieuwe
Vroeger waren hier kaneelplantages (5 km ten zuiden Kathiresan Kovil (gewijd aan de oorlogsgod Skanda) een
van Fort en 2 km van de zee), nu is het een chique wijk bezoek waard. Andere bezienswaardigheden zijn de oude
met groene lanen waar de rijken en machtigen van Co- Sri Kailawasanathar Swami Devasthanam en de grote Sri
lombo wonen. In de wijk ligt het Viharamahadevi Park, Shiva Subramania Swami Kovil.
het grootste park van de stad. Aan de noordoostzijde van
De Grand Mosque in Pettah is de belangrijkste moskee
het park staat het oude stadhuis. Aan de zuidkant is het van de stad. In Pettah staat ook de Jami-Ul-Alfar Moskee
nieuwe stadhuis en staan musea: het neoklassieke Natio- uit 1909.
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