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Kandy
Kandy is de âĂŸheuvel hoofdstadâĂŹ van de Sinhalese koningen en ligt in het midden van Sri
Lanka, op een hoogte van 500 meter. Het koninkrijk Kandy hield stand van 1357 tot 1815 toen de
Britten er de macht overnamen. De stad (120.000
inwoners) ademt nog altijd een zekere grandeur
en heeft een aangename sfeer, ook door het meer
en de omringende heuvels. De belangrijkste bezienswaardigheid is de Tempel van de Tand.
De markt van Kandy is een plek om de couleur
locale op te snuiven. Rond Kandy kunt u mooie
wandelingen maken, o.a. naar het Palace Park waarvandaan u een mooi uitzicht heeft
over het meer en de heuvels eromheen. Op de hellingen staan nog enkele gebouwen in
Brits koloniale stijl. De Koninklijke Botanische Tuinen zijn bekend vanwege een van de
beste collecties orchideeën ter wereld. In de buurt van het meer ziet u wellicht ook nog
wat olifanten aan het werk.

Kandy en de dorpen eromheen zijn centra voor de
kunstnijverheid op Sri Lanka. Er wordt o.a. houtsnijwerk,
koperwerk en zilverwerk gemaakt. De smeden maken
er prachtige zilveren en gouden sieraden met ingelegde
kostbare stenen, waaronder het mooiste blauwe safier te
wereld.

Tempel van de Tand
Het boeddhistische heiligdom Dalada Maligawa staat
beter bekend als de beroemde Tempel van de Tand Relikwie van Boeddha. Hij staat aan de noordzijde van het
meer en is een drukke en levendige tempel waar u getuige kunt zijn van allerlei ceremonies en rituelen. Hoogtepunt van het jaar is Esala Perahera, het festival waarbij de tand tien dagen lang in een processie wordt rondgedragen, begeleid door fraai geklede dansers en drummers en zo’n honderd olifanten. Het vindt plaats in juliaugustus.
De beroemde tand zou zijn ’gered’ toen Boeddha werd
gecremeerd in 543 v.Chr. In de 4e eeuw zou een prinses

de tand naar Sri Lanka hebben gebracht. Hij werd ondergebracht in een tempel in de toenmalige hoofdstad
Anuradhapura. Met het verplaatsen van de hoofdsteden
werden er steeds tempels gebouwd voor de tand. Daarmee was de tand ook een van de belangrijke politieke
regalia. In de 16e eeuw kwam hij in Kandy. Toen de Portugezen in 1603 Kandy aanvielen werd het origineel verstopt in Dumbara. Nadat de Portugezen in 1656 waren
verdreven kwam hij terug in Kandy.
De huidige tempel dateert uit de 18e eeuw. Het imposante bouwwerk wordt omringd door een gracht. In de
achthoekige wachttoren worden geschriften op palmbladeren bewaard. De tempel wordt zwaar bewaakt (in 1998
was hier een bomaanslag). In de tempel is het altijd druk
met gelovigen en toeristen. Het belangrijkste heiligdom is
de zaal met de tand. Die is niet te zien, u ziet een gouden
doos die weer andere dozen bevat waarin dan de tand
(of een replika) zich bevindt. Achter de schrijn is een museum met allerlei kostbare giften die aan de tempel zijn
gedaan.
âĂŹs Avonds zijn er bij de tempel vaak voorstellingen
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met traditionele dans en muziek.

Nationaal Museum
Het Nationaal Museum staat naast de Tempel van de
Tand. Het bevat de koninklijke regalia. Er is ook een
grote voormalige audiëntiehal. In de bijgebouwen woonden vroeger de koninklijke concubines.

is gewijd aan Nathe, een Boedhha van de toekomst. De
Pattini Devale is gewijd aan de godin van de kuisheid. De
Vishnu Devale is gewijd aan de Hindoe-god Vishnu. In de
Kataragama Devale staat Skanda centraal, de god van de
oorlog.

Kloosters

De kloosters (vihares) van Kandy behoren tot de
meest belangrijke van Sri Lanka. De abten van de grootSchrijnen
ste zijn mannen met veel invloed, ook seculier. De MalAchter de Tempel van de Tand staan vier schrijnen watte Vihara staat tegenover de Tempel van de Tand aan
(devales) die zijn gewijd aan de goden die Sri Lanka be- de zuidzijde van het meer. De Asgiriya Vihara staat in het
schermen. De Natha Devale dateert uit de 14e eeuw en noordwesten en bevat o.a. een grote liggende Boeddha.
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