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1. WAAROM NAAR SRI LANKA?
Waarom voert de jaarlijkse Azië-reis ons naar Sri Lanka, de ‘parel in de Indische Oceaan’? Het eiland
heeft de vorm van een waterdruppel. Naast de ‘parel van de Indische oceaan’ wordt het ook wel ‘de
traan van India’ genoemd.1 Laka of Lanka zou ontleend kunnen zijn aan de oude heilige taal van India,
het Sanskriet, en betekent ‘duizenden’. Dit herinnert aan de ooit duizenden eilanden om het grote
eiland van Sri Lanka heen: ze worden in tal van antieke bronnen vermeld.2 De naam ‘Lanka’ wordt
het eerst genoemd in het Indiase heldendicht het Ramayana.3

Het Ramayana. Eerder was mijn belangstelling gewekt voor de grote Indiase heldendichten het
Ramayana en de Mahabharata, in het westen als ‘mythen’ beschouwd; beide epen kun je vergelijken
met de Ilias en Odyssee van de Griek Homerus.
Op een voorgaande reis in Indonesië in 2014 hadden wij een theateropvoering van het Ramayana
gezien Al veel eerder is mij prikkelende literatuur in handen gekomen die kritische noten stelt bij de
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overbekende Noord-Indiase versie van het Ramayana; de versie waar Rama, Sita en boosdoener
Ravana, die uit (Sri) Lanka komt, de hoofdpersonen zijn. De naam ‘Lanka’ wordt zoals gezegd het
eerst genoemd in het Ramayana.4 En ‘Sri’ betekent zoiets ‘heilig’.5 Maar hoe kan een eiland heilig zijn
als er een booswicht vandaan komt? Met andere woorden: wat hebben het Ramayana en Lanka met
elkaar te maken?
Op de India-reis in in 2015 stoot ik op diverse boeken die een alternatieve kant van het Ramayana
belichten, een vrouwvriendelijke kant. En later in Nederland geef ik hier op 17 januari 2016 een lezing
over, die vastgelegd is.6
*In de Noord-Indiase versie van dit epos wordt Sita, de vrouw van Rama, door Ravana ontvoerd en
naar Lanka gebracht. Ravana wordt als het grote booswicht afgeschilderd, als een reus, een demon.
Maar hij is wél de koning van Lanka.
*In de Zuid-Indiase versies van het Ramayana wordt Ravana niet als de grote boef gezien; zij
schilderen een positief beeld. Zij zijn vrouwvriendelijker en lijken ouder, schrijft de Indiase auteur
Devdutt Patanaik.7 Onderzoek toont aan dat er vele versies van het Ramayana circuleren en dat
maakt nieuwsgierig naar de Sri Lankaanse. En daarom ben ik uiterst benieuwd hoe men Ravana in Sri
Lanka neerzet. Zal het lukken informatie te vinden over de alternatieve visie?

Links: Stoepa of massieve ronde structuur met relieken van boeddhistische heilige te Sanchi in India.
Rechts: Stoepa Ruwanwelisaya te Anuradhapura, Sri Lanka. Eenzelfde ceremonie maakten wij hiermee, zie h 11: Fotoverslag

Het vroege boeddhisme. Tijdens de India reis in 2015 hebben wij op onze rondreis door India het
boeddhistische Sanchi geweest. Hier zijn oude stoepa’s te bewonderen: grote koepelvormige graven
met de laatste resten van vroege leerlingen van de Boeddha. Vanuit Sanchi in India is de oudste vorm
van boeddhisme, het Theravada-boeddhisme, naar Sri Lanka gebracht zijn. Dat was de verdienste van
Mahinda, de zoon van keizer Asoka, die zich tot het boeddhisme bekeerd had.
Er is dus een link tussen Sanchi en Lanka. Vanaf dat moment staat Sri Lanka dubbel en dwars op het
lijstje van reisbestemmingen. Ik ben benieuwd of ik in Sri Lanka inderdaad het vroege boeddhisme
tegen zal komen. Kan ik daarin een positiever beeld vinden van de rol van de vrouw in het vroege
boeddhisme? En hoe wordt dit oerboeddhisme in beeld gebracht? Net als in Sanchi in India, de
Boeddha wordt op hindoeïstische wijze omringd wordt door veel vrouwelijk schoon, niet
verwonderlijk voor een Indiase prins?
En dan nog wat: er wordt beweerd dat Sri Lanka deel uitgemaakt heeft van een grote en belangrijke
cultuur: hoogbeschaafd, technogisch geavanceerd, welvarend, vreedzaam en zeevarend. Lukt het om
op het eiland zelf daar meer over te vinden?
2. ALTIJD OP ZOEK NAAR DE VERBORGEN GESCHIEDENIS
Op jacht naar boeken. In mijn Duitse reisgids over Sri Lanka vind ik af ten toe plaatsen waar Ravana,
Rama en Sita, de hoofdpersonen uit het Ramayana, zich opgehouden hebben. Zij laten hun sporen na
in het landschap en de landkaart. Tijdens de reis zijn op de bezochte sites slechts (dunne) algemene
boekjes te krijgen; dat geldt ook op de talloze plaatsen die bekroond zijn met een plaatsje op de
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werelderfgoedlijst van Unesco. De bezochte musea, zelfs het grote nationale museum in Colombo,
beschikken niet over Engelstalige catalogi. Op een van de laatste dagen bezoeken wij – dit keer
zonder de groep want wij vroegen verlening aan – de hoofdstad Colombo. De chauffeur/gids zet ons
aan het eind van een boeiende, lange dag met gevaar voor eigen leven tussen het drukke
spitsverkeer bij een grote Singalese boekhandel af. Hij ziet ons tussen de vele ronkende, vieze
bussen, auto’s en Tuk-Tuks terugkeren met een mager stapeltje boeken. Er zijn weinig Engelstalige
boeken. Dit heeft natuurlijk te maken met de 26 jaar durende burgeroorlog die pas in 2010 beëindigd
is. Het toerisme moet daarna op gang komen; dat zal zeker lukken nu Sri Lanka in de Lonely Planet
van 2019 in de toptien van aanbevolen locaties is opgenomen.

De Ravana-watervallen, 9 km ten zuiden van Ella. Op steenworp afstand ligt de Ravana Ella cave, waar Sita zou zijn
verborgen.

.
Links: op de naburige Little Adam’s Peak van 1151(onder links) m hoog heeft Ravana gemediteerd.
Midden: de Sita-tempel langs de waterval, hier zou zij gebaad hebben.
Rechts: In Ella lag de toegang tot Ravana’s onderaardse stad Lankapura met tunnels en labyrinten.

Het laatste uur geslagen. Maar dan… wanneer letterlijk ons laatste uur op de Lankaanse bodem
geslagen is… dan is er op het vliegveld dat piekleine Engelstalige boekwinkeltje in de taxfree-zone. Ze
verkopen Engelstalige boeken tegen Europese prijzen, dus zeer hoog in vergelijking met de Singalese.
Maar niet getreurd; ik vind daar onder andere het grote en loodzware boek van 684 pagina’s: A
Complete Illustrated History of Sri Lanka. A journey of the people of Ceylon (Sri Lanka) through time
from the Geological Epoch through the Prehistoric Ages into the Mahavamsa Period and Beyond. Het
is het levenswerk van Anton Sebastian, een Sri Lankese arts geboren en getogen op het eiland in de
twintiger jaren van 20e eeuw. Na zijn studie medicijnen was hij naar London verhuisd en daar
gebleven. Hij werkte zes jaar aan dit overzicht.8 Met rode oortjes begin ik - wachtend op het sein om
het vliegtuig binnen te gaan - te lezen en vergeet alles en iedereen om mij heen…
Die laatste dag in Cambodja. Dit gebeuren herinnert mij aan de Azië-reis 2017 naar Vietnam en
Cambodja. Een maand lang reizen wij in november-december door deze twee landen: zeer vroeg op,
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lange dagen in de hitte, heel veel zien. Uiteindelijk komen wij aan in het beroemde tempelcomplex
Angkor Wat, volgens de reisgids het grootste ter wereld. Ik bewonder de duizenden apsara’s of
‘waternimfen’ die op de voorgevels van de tempels en ook binnenin prijken. De aangeschafte
literatuur komt – net als bij de ‘erotische’ Kajuraho-tempels, bezocht in India in 2015 – niet verder
dan de dames af te schilderen in de gebruikelijke erotische termen: haremvrouwen, bijvrouwen,
tempeldanseressen etc.
Maar dan… die allerlaatste dag bovenop die allerlaatste tempel. Ik sta in de ochtendhitte op de top
en fotografeer iewat teneergeslagen mijn laatste vier apsara’s. Berustend in mijn lot want ik heb
geen alternatieve literatuur over de hidden history kunnen vinden. De vier schaars geklede en
bevallige dames met hun grote borsten en smalle tailles zien uit naar de vier windrichtingen… Dan
hoor ik op een van de ruimere terrassen onder mij een Cambodjaanse gids in het Frans tot een groep
Franse bezoekers zeggen: ‘de vele vrouwenfiguren komen voort uit een matriarchale samenleving’.
Ik sta perplex… Vervolgens begeeft de groep zich naar beneden en wandelt naar de verre uitgang van
het complex waar hun bus wacht… Ik hol er achteraan. Bij de bus vraag ik de gids waar hij deze info
vandaan heeft. Hij noemt een algemene titel ‘Les monuments d’Angkor Wat’.

Links: Enkele Apsara’s van de duizenden Apsara’s of ‘nimfen’ in Angkor Wat; rechts: ‘Wolkenmeisjes’ Sri Lanka, Sigiriya.

De 300 meter hoge rots van Sigiriya van ver en van dichterbij. De Wolkenmeisjes bevinden zich halverwege de rots.

Op de Sigiriya rots (hier links op de schildering) verbleef Kubera, de broer van Ravana, die door hem verdreven werd. Die zou
beschikt hebben over diverse vliegende voertuigen, de zogenaamde Vimana’s van ‘Vi’ (lucht) en ‘mana’ of (maat). Dus het
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voertuig dat de afstand in de lucht meet. Sri Lanka zou verschillende types Vimana’s gekend hebben. Ravana ontvoerde Sita
met een Pushpaka Vimana en Rama gebruikte dit voertuig om terug te vliegen naar huis.
Rechts: een Dandu Monara Vimana, afgebeeld op de voorgevel van het Galle Face Hotel in Colombo waar wij met uitzicht op
de in de zee ondergaande zon genoten van een High Tea. Moderne onderzoekers sluiten niet uit dat men beschikt heeft over
aerodynamische kennis waardoor voertuigen zich door midden van luchtdruk konden verplaatsen. Het herinnert aan de
Garoeda in Indonesië.

De laatste dag in Cambodja… Na deze hoopgevende ontwikkeling geef ik de moed niet op… Wij
bezoeken – onze eigen groep is inmiddels naar huis en wij hebben aan het eind van de geboekte
groepsreis verlenging aangevraagd om Angkor Wat uitgebreider te kunnen bekijken – na een
prachtige tocht over het complex in de Tuk-Tuk die laatste dag het allerlaatste haltepunt. Het is het
paradepaardje van Angkor: het nieuw ingerichte museum. Als eerste duik ik de museumshop in om
te bekijken welke boeken er worden aangeboden. Na enig speurwerk vind ik in de hoge
boekenkasten – de museumshop heeft een verbazend uitgebreid aanbod – het laatste iewat
beduimelde exemplaar van de auteur Trudy Jacobsen met de veelbelovende titel Lost Goddesses. The
Denial of female power in Cambodian History.9 Ik bestudeer mijn langverwachte en moeizaam
veroverde ‘buit’ in het vliegtuig. Jabobsen geeft het nodige tegengas: de ‘erotische’ meisjes van
plezier blijken machtiger dan je van hun verleidelijke buitenkant zou zeggen.
In Sri Lanka kom ik de vermeende meisjes van plezier tegen in de vorm van de ‘Wolkenmeisjes’ op de
beroemde rots van Sigirya, ook een plaats die verbonden wordt het het Ramayana: hier zou de broer
van koning Ravana gewoond hebben; hij zou zich veplaatst hebben in een volgens sommige
ultramodern vliegend voertuig dat zich via luchtdruk vliegend voortbewoog. Na zijn overwinning
kaapt Rama het voertuig en vliegt met Sita vanuit Lanka terug naar huis, naar Noord-India...
Op zoek naar de verborgen geschiedenis. Zo is het gekomen dat ik altijd op zoek ben naar de
verborgen geschiedenis van de cultuur van het land dat ik bezoek. Je moet zoeken achter en onder de
officiële geschiedschrijving. Het zijn de overwinnaars, mannen, die de officiële geschiedenis schrijven;
zij schilderen de verliezers, vaak culturen met vrouwen in het centrum, af als primitief, barbaars,
demonisch en zwart-magisch. Het zal niet verbazen dat de verliezende culturen vaak
vrouwvriendelijker zijn dan de overwinnende. De beschaving van een cultuur kun je afleiden van de
manier waarop vrouwen en kinderen behandeld worden… Als je uitgaat van die graadmeter, lijkt het
peil van de beschaving over het geheel genomen te dalen. Volgens de tijdrekening in India bevinden
wij ons helemaal aan het eind van een donker tijdperk van verval van cultuur en beschaving: het Kaliyuga. Het zou begonnen zijn in 3102 v. Chr.10 Maar dat is afgelopen, volgens de hindoe-chronologie
in 1886, volgens de Maya’s is dat gebeurd in 2012.11
3. SRI LANKA, DE EERSTE INDRUK
Vrij snel na thuiskomst beschrijf ik mijn eerste indrukken. Ik bekijk het weken later en lees het
volgende… Wij zijn nu ongeveer een week terug en ik moet bekennen dat ik nog lang niet bekomen
ben van alle positieve indrukken die ik op dit eiland opdeed, een eiland in de Indische Oceaan waar
walvissen rondzwemmen, 8000 oneindige kilometers van het verre Antartica verwijderd. De rondreis
verliep uitstekend. De groep is hardstikke leuk en hartelijk; het is een gemeleerd gezelschap met
mensen die belangstelling hebben voor de natuur – de safari’s in het programma zijn populair – en
cultuur. Overal worden wij onthaald op heerlijke bufetten.
Ik ben onder de indruk van de mengeling van culturen en religies. Ook word ik getroffen door
vriendelijkheid van de eilanders. Taxichafffeur, gids of hotelpersoneel dat de koffers sjouwt of bij de
maaltijden bedient: vrijwel allen zijn even voorkomend, hoffelijk en behulpzaam. Menigeen leeft
vanuit de overgeleverde waarden van het boeddhisme en is daar vol van. En zie je wat 2300 jaar
boeddhisme met een volk kan doen… Eerst vertrouw je het als westerse toerist niet helemaal, maar
dan merk je dat hun optreden echt is en het hun niet uitsluitend en alleen om roepi’s te doen is. Hier
staan de dollartekens de mensen (nog) niet in de ogen.
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Links: De blauwe Zeeroos, de nationale bloem
Midden: biddende vrouwen bij de boeddhistische tempel met grote stoepa te Kalatura ten zuiden van Colombo.
Rechts: vrouw sprenkelt water over boom bij de boeddhistische tempel te Kelaniya te Colombo.

Links: Bloemverkoopsters zittend in kleine hokjes in de buurt van de boeddhistische tempel van Kalatura
Rechts: bloemenstal bij de Tempel van de Tand in Kandy

Lang moge U leven. Overal klinkt de groet Ayubowan. Dit betekent veel meer dan een simpel en
oppervlakkig Hello of Goedendag. Het betekent Lang moge U leven. Er wordt een lang en gezegend
leven toegewenst.12 De gewone groet houdt dus een heilswens in.
Mijn hart is opengegaan rond en bij de tempels. Er is een grote ingetogenheid en devotie bij jong en
oud onder het geconcentreerd reciteren van gebeden. In grote groepen zitten ze uit boeken hardop
of zachtjes te reciteren. Men offert vele lotussen en ook de nationale bloem, de blauwe Zeeroos.
Onder een baldakijn begeven hele families met babies op de arm naar de Boeddha, de handen vol
met offergaven. Ze worden voorafgegaan door trommelaars die in kleurrijke kostuums zijn gestoken.
De mensen geven water aan heilige bomen in plastic kruikjes in vele kleuren. Ze hangen gekleurde
vlaggetjes in de bomen of bevestigen er witte doeken in met muntjes erin. Ze besprenkelen takken
van bomen met heilig water. Ik kan mijn verbaasde ogen niet van dit alles afhouden. Het lijkt alsof ik
op een andere planeet terecht ben gekomen. Zo bijzonder heb ik hun respectvolle houding ervaren.
Ik lees in de reisgids: ‘er is bijna geen vreemde die niet onder de indruk komt van de diepe, levendige
religiositeit’.13 Dit kan ik alleen maar volmondig beamen.

Links: de nationale vlag van Sri Lanka. Midden deze vlag met links de boeddhistische vlag. Rechts: de boeddh. vlag

De nationale vlag. De officiële naam van het eiland luidt Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
De staat heeft als officiële staatsgodsdienst het boeddhisme.14 75% van de Singalezen is boeddhist;
18% is Tamil en hindoe; 7,1% bestaat uit moslims en 0,8% bestaat uit andere gezindten waaronder
de christenen.15
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De nationale vlag toont als enige ter wereld drie van de vier op het eiland beoefende godsdiensten:
geel symboliseert het boeddhisme, groen de islam en oranje het hindoeïstisme. De bloedrode
archtergrond met het symbool van de leeuw (Singha) is het symbool voor de voorouders en een lang
leven. Het zwaard tot slot staat voor autoriteit. De vier bladeren in de hoeken herinneren aan de boboom of bodhiboom waaronder de Boeddha 2500 jaar geleden verlichting bereikte.16
Kijken door een interdisciplinaire bril. Je gaat op reis en kijkt. Als eerste maak je - via de informatie
van de gids die de groep begeleidt, via je reisgids en de vele begeleidende teksten in musea en sites kennis met de officiële staatsversie op pre- en proto- historie en de geschreven geschiedenis van het
eiland. Maar als snel ga je dieper en krijg je te maken met alternatieve visies op de verborgen
geschiedenis en dán wordt het pas echt interessant. Dan begint mijn onderzoeksbloed te kriebelen.
Dan pas ik de beproefde interdisciplinaire onderzoeksmethode toe. Ik analyseer de mythen via
allerlei invalshoeken: de archeologie; de geologie; de cultuurgeschiedenis die de culturele lagen van
een cultuur toont; het landschap en de landschapsmythologie; de antropologie die op zoek gaat naar
de leefgewoonten van oervolken en de huidige bewoners; de linguistiek die zoekt naar woorden uit
oude talen wier plaatsnamen later in het landschap liggen opgeslagen; de literatuurgeschiedenis en
mythologie, overgedragen door de orale traditie; de tekstarcheologie die oudere naast jongere
geschreven versies legt en ze elkaar vergelijkt. Dan blijken ‘mythen’ een historische kern te hebben.
Er is de bovenlaag of bovenbouw met de officiële visie die de overwinnaars als helden afschildert;
maar daaronder is er de onderlaag of onderbouw met verliezers, afgeschilderd als slechterikken en
demonen. Maak je van de verliezers heldinnen en helden, dan ontstaat een ander beeld. De
verliezers zijn de oudere bewoners die een ouder stempel hebben gedrukt op het land dat je
bezoekt. Laten wij het landschap onderzoeken…
4. VAN RAMA’S BRIDGE NAAR ADAM’S BRIDGE

Foto’s van Adam’s bridge van internet

De landbrug. Vanaf 700.000 v. Chr. heeft er een landbrug tussen Zuid-India en Lanka gelegen. Deze
natuurlijke verbinding verzinkt maar herstelt zich. Deze is op zijn minst 17 keer uit het water boven
komen drijven. Rond 5000 v. Chr. verdwijnt de natuurlijke brug definitief vlak onder het
wateroppervlak.17 Onlangs is de verzonken landbrug teruggevonden. Bewijst dit dat er een kern van
historische waarheid in dit epos ligt?
De gedeeltelijk boven zee liggende verbinding wordt vandaag de dag gevormd door een ketting van
eilanden, wandelende zandbanken en koraalriffen.18 Satelietfoto’s brengen het in beeld. De zee is
tussen Zuid-India en Noord-Lanka zo ondiep dat grote zeeschepen moeten omvaren.19 Je kunt vanuit
Lanka de vuurtoren in Zuid-India op 30 km afstand zien.20 Kan het zijn dat het onlangs terugvinden
van de verzonken landburg bewijst dat er een kern van histoirsche waarheid in dit epos moet liggen?
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Rama, Sita en Ravana lieten hun sporen na in het landschap van Lanka. Er zijn wel 50 plaatsen die aan
de hoofdfiguren uit het Ramayana herinneren.21

Rama’s brug. Hindoe’s spreken van Rama’s bridge, de landbrug speelt een belangrijke rol in het epos
het Ramayana. Moslims en christenen spreken later van Adam’s bridge en dat is nu de officiële
naam. De oerbevolking van Lanka, de voorouders van de Vädda’s of Vedda’s, zou via deze brug het
eiland zijn binnengetrokken.
In alle versies van het Ramayana, zowel de Noord-Indiase, Zuid-Indiase als Lankaanse versies, belandt
de aapgod Hanuman, zoon van de god van de wind, na in Zuid-India in Rameshvaram gemediteerd te
hebben, met reuzensprongen op Lanka. Bij iedere sprong van de apenpoten in het water ontstaan
kleine eilandjes… Je ziet hier hoe de mythe met het landschap verbonden is. Zoals gezegd zijn er
grote verschillen tussen het Noord-Indiase Ramayana en de Zuid-Indiase en Lankaanse versies van dit
epos... In de Noord-Indiase versie is Hanuman op weg naar de ‘demonische heerser’ van Lanka,
booswicht Ravana.22 Hij wil Sita, de door Ravana geroofde vrouw van Rama en afkomstig uit NoodIndia, bevrijden.

Links: Hanuman en het apenleger bouwen op de verzonken brug die iets onder water ligt een kunstmatige brug.
Rechts: reconstructie van kunstmatige brug door het Indiase onderzoeks-echtpaar D. K. Hari en D. K. Hema Hari.

Vuurlopen aan het eind van de traditonele dansvoorstelling in Kandy
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Geen booswicht maar een held. In Lanka ziet men het anders. Hier is Ravana de koning van een
gouden tijd. Sita’s maagdelijkheid blijft in zijn nabijheid ongeschonden; dat bewijst zij als zij later over
vuur loopt en met succes de vuurproef aflegt; het vuurlopen over gloeiend hete kolen vormt nog
altijd een onderdeel van de dansvoorstelling in Kandy. Ademloos zat onze groep te kijken. Sita wil
hiermee een uiterst hardvochtige Rama bewijzen dat zij de waarheid spreekt wanneer zij stelt niet
door Ravana misbruikt te zijn. Maar Rama keurt de geschaakte Sita geen blik waardig, hij gelooft haar
niet en haar aanwezigheid laat hem koud. Hij kan niet aannemen dat Ravana haar niet misbruikt
heeft; iets dat kennelijk in Noord-India zo voor de hand liggend is dat Rama zich dit eenvoudigweg
niet voor kan stellen. Rama toont patriarchaal gedrag. Het spreekwoord luidt: ‘zoals de waard is, zo
vertrouwt hij zijn gasten…’ In Lanka gelooft men Sita en Ravana wél; Ravana heeft zich wel degelijk
eervol gedragen, zoals een Brahmaan en volgeling van Shiva én koning betaamt.23
Van Rama’s naar Adam’s brug. Het eiland kent een veelbewogen geschiedenis. Het krijgt regelmatig
te maken met overzeese invasies. De eersten komen uit Zuid- en Noord-India: ze brengen
afwisselend het hindoeïsme en het boeddhisme. Daarna is het de beurt aan de Arabieren die handel
willen drijven: zij nemen de islam mee.24 Vanaf de 16e eeuw brengen Portugezen, Hollanders en
Engelsen zowel het katholieke als het protestante christendom.
Vanaf de 8e eeuw bereiken Arabische handelaren, die de islam aanhangen, het eiland en vestigden zij
zich hier. Volgens hun nakomelingen zetten Adam en Eva lang geleden voet aan wal na uit het
paradijs verdreven te zijn.25 De naam van de brug vindt dus zijn oorsprong in het islamitische geloof
om later in koloniaal-christelijke tijden officiëel Adams bridge genoemd te worden.
5. ADAM’S PEAK: DE BERG VAN… ADAM?

Links: Afdaling van Adam’s Peak, foto van internet.
Rechts: de piramidevormige piek van de berg van Saman-Sumana of ‘Adam’s Peak’ met boeddha, Kelaniya tempel.

De berg als zetel van een godin. Het eiland is diverse bergen rijk. Onder hen bevindt zich de
nationale en heiligste berg van Sri Lanka genaamd Adam’s Peak van 2243 m. hoog, de op vier na
hoogste van het eiland. In alle culturen vormt de locale natuurbeleving de basis, de onderbouw van
de cultuur. Daarop worden dan door latere wereldgodsdiensten tal van nieuwe verdiepingen
gebouwd. Zo worden krachtplekken met hoogwaardige aarde-energie iedere keer weer door nieuwe
culturen en religies overgenomen.
Op de berg die tegenwoordig officiëel de Adam’s Peak heet, woont een godin, het is de locale
vrouwelijke godin Saman of Sumana of Mahasumana die hier sinds mensenheugenis wordt vereerd.
De berg geldt nog steeds als zetel voor deze godin en wordt daarom soms ook wel bij een
alternatieve naam genoemd ‘Samanthakuta’ of ‘Berg van de godin Saman’.26 Ik moet bekennen dat
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het wat speurwerk vereiste om er achter te komen dat de in westerse oren mannelijk klinkende
naam Saman die van een godin bleek te zijn! Saman is – naast een aantal andere locale
beschermgoden – een beschermgodin van Lanka. Zíj is degene die over de berg waakt en de heilige
plaatsen.
De berg van Adam, Shiva en Boeddha. Door allerlei wereldreligies wordt de berg als heilig vereerd.
Zij is daarom een belangrijk pelgrimsdoel voor alle Sri Lankezen. Je hoort er één keer in je leven te
zijn geweest. Op de top van de berg is een klein plateau met een reuzenvoetafdruk van 1.50 bij 60
cm. Van wie zou die zijn…? Van de godin Saman of van… latere illustere bezoekers?
* Shiva? Voor de Sri Lankese Tamils betreft het de afdruk van de hindoegod Shiva die volgens
sommigen al duizenden jaren bekend is op het eiland. Koning Ravana was een aanhanger van Shiva.27
* Boeddha? Voor de Singalese boeddhisten gaat het om een voetadruk van de Boeddha, die hier zijn
spoor achter liet. Men gelooft dat de Boedhha bij zijn derde bezoek aan het eiland hier een reuzenvoetafdruk van 1,50 bij 60 cm achter gelaten; de naam luidt in de volksmond ‘Sri Pada’ of heilige
voetafdruk.
* Adam? Zowel moslims geloven dat Adam hier duizend jaar lang gemediteerd en geweend heeft na
zijn verdrijving uit het paradijs… 28
* Thomas? Christenen gaan er vanuit dat het mogelijk om ook de voetstap van de apostel Thomas
gaat; hij deed het eiland in de 1e eeuw aan.29

De boeddha op Sri Lanka, Boeddistische Kelaniya tempel te Sri Lanka. Zie website van de schilder Solias Mendis.

De boeddha onderwijst de godin Saman of Sumana. De boeddhistische kroniek het Mahavamsa
bericht hoe de verlichte Boeddha bij zijn derde bezoek aan Lanka de godin Saman op haar berg treft.
Hij onderricht haar.30 Het is het zoveelste voorbeeld van het samengaan van natuurgodsdienst en
een wereldgodsdienst dat ik op dit eiland ontmoet. Het is hier net als bij de Mount Everest, die ooit
Chomo-Lung-Ma of ‘Goddess-Mother of the Universe’ voordat de heer Everest haar beklom. De
dichtbij gelegen Annapurna heet in de Engelse vertaling ‘Great Breast Full of Nourishment’.31 Dat ook
de Adamsberg het domicilie van een godin is, is een aangename verrassing. Opnieuw is in de vaart
der volkeren een vrouwennaam omgezet in een mannennaam.
Saman’s belangrijke heiligdom ligt ten zuiden van de piramidevormige berg in de stad Ratnapura,
traditioneel het uitgangspunt voor de beklimming van de berg. Men moet 4800 treden beklimmen
om de top te bereiken en – zoals gezegd – iedere Singalees moet dat één keer in het leven gedaan
hebben. De route is zo druk dat het dringen is. Soms moet men urenlang in de rij naar boven
wachten… Ook Marco Polo en Herman Hesse beklommen de berg.
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De berg vormt een schoolvoorbeeld van de lagen die de verschillende culturen en religies hebben
gevormd. De berg verbindt alle Sri Lankezen, welke religieuze achtergrond ze ook hebben.
6. DE VERBINDING TUSSEN RELIGIES

Hindoeïsme en Boeddhisme vermengd op het terrein van het Tempel van de Tand complex in Kandy.

Hindoeïsme en boeddhisme delen het geloof in wedergeboorte, karma en het nirvana, door de
boeddhisten ‘moskha’ genoemd.32 Ondanks de 26jaar durende burgeroorlog met de Tamilterroristen in het noorden – er is nog steeds veel politie op straat, er zijn vele wegcontroles en de
mensen zijn zeer respectvol, beleefd en geduldig naar het ‘gezag’ – proef je de verbinding tussen de
bevolkingsgroepen uit vele culturen. De nationale vlag wil - zoals gezegd - deze verbondenheid tot
uitdrukking brengen.
Het boeddhisme stamt uit Noord-India. Hindoes beschouwen het boeddhisme als voortgekomen uit
India. Het is een Indiase wereldreligie die voortborduurt op oude hindoethema’s al zijn er ook
verschillen. Zij zien Boeddha als de laatste incarnatie van de god Vishnu; dus in dit opzicht sluiten
beide religies naadloos op elkaar aan. Een belangrijk verschil vormt het feit dat Boeddha een
maatschappij zonder kasten voor ogen had… dat is de reden dat vele Sinhalese bezoekers van locale
boeddhistische tempels nog steeds volledig in het wit gekleed gaan: zij willen niet dat kleding afleidt
of aangeeft wie rijker of armer is dan de ander.
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Voorterrein van de Tempel van de Tand complex met Bodhiboom op wit fundament (vrouwen geven water). Dit complex
bevat drie van de vier devale’s (schrijnen) waar drie van de vier hindoeïstische beschermgoden en godinnen van Sri Lanka
vereerd worden: de godin Pattini uit Zuid-India33, die mensen en vooral kinderen tegen ziekten beschermd; Natha34 en
Vishnu. De schrijn van de vierde beschermer Katagarama35 ligt direct buiten dit complex in Kandy.

Boeddhistisch Sri Lanka. In de boeddhistische tempels valt op dat er een onlosmakelijke verbinding is
tussen:
*de oude natuurreligie en voorouderreligie met de berg-, rots-, boom- en bronverering;
*het hindoeïsme met tal van goden en godinnen die de Boeddha omringen en soms in tempeltjes op
het terrein van de boeddhistische tempel vereerd worden. De Boeddha wordt omringd door
hindoeïstische goden aan wie je wél mag offeren, want met al die wereldse verzoeken om hulp en
steun bij huwelijk, kinderwens, ziekte of het slagen voor een examen kon je aanvankelijk bij de
onwereldse Boeddha niet aankomen.
Het volksboeddhisme. Ondanks het feit dat de Singalezen beweren het oorspronkelijke Theravadaboeddhisme bewaard te hebben – onze gids bracht het herhaaldelijk ter sprake – zijn er tal van
aanpassingen gegroeid, zoals bijvoorbeeld het feit dat er ook aan de Boeddha geofferd wordt. Er is
ook hier sprake van een mengvorm tussen het oude en het nieuwe: alles komt samen in het
volksboeddhisme. Sebastian verwoordt de algemene visie wanneer hij stelt dat van al de landen waar
het boeddhisme zich naar verspreidde, Lanka erin is geslaagd de meest oorspronkelijke vorm te
bewaren, niet in het minst omdat het een eiland is.36 Het is hierom dat Lanka door boeddhisten uit
andere Aziatische landen zeer gerespecteerd wordt. Japanse boeddhisten gaven de tempel in
Dambulla een reusachtig grote vergulde Boeddha. Soms is er sprake van een dak dat buitenlandse
boeddhisten schonken of een beeld. Ik zag ook buitenlandse ‘pelgrims’ uit bussen stappen: zij waren
afkomstig uit Vietnam, Cambodja, Thailand en China. Ze begaven zich – al dan niet in traditioneel wit
gekleed - in Sri Lanka eerbiedig en stil op pelgrimstocht naar de boeddhistische heilige plaatsen.
Kritiek. Op 21 december 2013 verschijnt er in de Colombo Telegraph een fureuze aanklacht tegen de
merkwaardige vorm van volksboeddhisme zoals dat in Sri Lanka gegroeid is. De jonge dame in
kwestie luistert naar de naam Sharmini Serasinghe; zij bezocht tal van Sinhalese boeddhistische
scholen. Zij hekelt het in haar woorden ‘Sinhalese-Mahavamsa boeddhisme’.37 Het zou niets meer
met het oorspronkelijke boeddhisme te maken hebben, sterker nog, het zou een verwording ervan
zijn. Want: Hoe kunnen mensen op basis van de Mahamvamsa, een kroniek vol met wonderverhalen
die als historische bron geldt en voor letterlijk waar gehouden wordt, geloven, dat de Boeddha uit
India door de lucht kwam aangevlogen. Was die Boeddha wel die reus die zijn reuzenvoetafdruk op
Lanka’s heilige berg zette? Hoorde dan bij zo’n grote reuzenvoet een reuzentand van 8 cm? Hoe
bestaat het dat die reuzentand als het meest heilige relikwie van Sri Lanka bewaard wordt in de
Tempel van de Tand in Kandy? Hoe kunnen de eilanders dit voorwerp vereren? Weten zij niet meer
dat de Boeddha nooit gewild heeft dat ook maar iets fysieks van zichzelf vereerd zou worden? Weten
zij niet meer dat hij dit zag als afgoderij? De Boeddha wilde geen godsdienst stichting maar een
filosofie lanceren. En wat doen zijn volgelingen: zij maken hem tot God.
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Paleis en tempel van de Heilige Tand met rechts de relikwiehouder.

Links: de ruimte waar de heilige tand bewaard wordt. Rechts: devote mensen voor die ruimte.

Is het Mahamvamsa letterlijk waar? De jonge boeddhiste valt de Sinhalese kroniek het
Mahamvamsa aan, die door de boeddhistische monnik Mahanama in de 6e eeuw – dus ongeveer
1000 jaar na het optreden van Boeddha – in het Singalees is opgeschreven. Hij was een oom van de
toenmalige koning Dhatusena (460-478 AD). Zij stelt dat de leken in Sri Lanka de boeddhistische
geschriften die in een Noord-Indiase taal, het Pali, geschreven waren, niet begrepen. Voor hén werd
de kroniek in het Sinhalees geschreven. Maar het Mahavamsa zit vol met bovenatuurlijke verhalen,
die onacceptabel zijn voor het rationele brein. Echter…voor een gelovig en meer archaïsch brein
vormen de wonder-verhalen geen probeem. Gelovigen zijn de woorden van de monnik Mahanama –
geschreven 1000 jaar na het leven van de Boeddha – als de ware woorden van de Boeddha gaan
beschouwen. Mahanama schreef dat de Sinhalezen het uitverkoren volk van de Boeddha waren en
dat zij gedurende vijfduizendjaar het oerboeddhisme moesten beschermen. En dit alles geloofden de
goedgelovige leken op zijn woord…
Hier botst een rationele benadering met die van een gelovige.
7. SPANNINGEN TUSSEN GELOOF EN WETENSCHAP
Door de boeddhisten op Sri Lanka worden de Sinhalese kronieken, die vol zitten met wonderbaarlijke
gebeurtenissen, als basis van de geschiedenis gezien. Kritisch ingestelde wetenschappelijke geesten
beschouwen die kronieken als fictie en vervalsing.38 Is dit dillemma op te lossen? Is er een
middenweg tussen het rationele en het archaïsche-emotionele brein dat ontvankelijk is voor
verhalen met een bovennatuurlijke lading?
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De oplossing van het dilemma. De oplossing komt uit India. Hier gaat men ervan uit dat de grote
Indiase heldendichten in versluierde vorm historische feiten overdragen. Deze heilige verhalen
worden hier gezien als ‘Itihasa’ hetgeen betekent: ‘It thus happened’ of te wel ‘Aldus is geschied’.39
Met andere woorden: zij bevatten historische feiten die versluierd worden overgeleverd.
De westerse historici uit koloniale tijden keken weliswaar met een respectvol maar ook met een
kritisch-sceptisch oog naar deze geschriften. Zij toonden allerlei inconsequenties aan. Momenteel
beschouwt men ze in het westen als mythen, als fantasie.
Als westerse toerist kijk je vreemd op wanneer je op je reis in een cultuur terecht komt die
wonderbaarlijke gebeurtenissen serieus neemt: een vliegende Boeddha zou Sri lanka nog tijdens zijn
leven tot drie keer toe hebben bezocht. Ook Mahinda, de zoon van de boeddhistische keizer Asoka,
arriveerde op Lanka door de lucht. De plaatsen waar hij landde worden hogelijk vereerd. Daar
begrijpen westerse toeristen niets van. Vol verbazing bezoeken zij de vele stoepa’s met resten van
Mahinda en andere boeddhistische monniken, bezoeken zij de Tempel van de Tand en wanen zich op
een andere planeet. Hoe kun je een relikwieën als de bedelnap van de Boeddha, zijn sleutelbeen, zijn
staf en nog vele andere, als die al van Boeddha en zijn eerste leerlingen zijn, nu zo serieus nemen?
Het doel van heilige teksten uit Azië. Volgens Aziatische onderzoekers vergeten westerse
rationalisten één ding. Namelijk dat de geschriften zijn bedoeld om te stichten, om een rolmodel aan
volgende generaties over te dragen, zij leveren personen over met een voorbeeldfunctie voor
toekomstige generaties. Men wil aan het nageslacht verhalen overdragen met morele waarde. Dát is
het doel. Binnen dat kader dragen zij in verkapte vorm wel degelijk historische gegevens over. In
India gebruikt men de interdisciplinaire methode om de historische kern uit de verhalen te filteren.
Men gebruikt de archeologie, literatuurwetenschap, geografie, linguistiek en talloze andere. Maar…
men voegt nog een hulpwetenschap toe, namelijk de astronomie. Zo ontwikkelt zich de wetenschap
der archeo-astronomie.40

Links: sterrenconstellatie die de oversteek van het leger naar Lanka aangeeft
Midden: constellatie die het tijdstip aangeeft waarop Rama en Sita huiswaarts gaan.
Van internet naar D. K. Hari en D. K. Hema Hari.

De archeo-astronomie. De Indiase heilige teksten bevatten informatie over het seizoen, de stand van
de maan en de hemellichamen aan de nachtelijke hemel. Ze dragen feiten over op een
astronomische manier. Deze gewoonte voerde men in omdat cultuurperiodes zich over vele
duizenden jaren terug in de tijd uitstrekken. Hierdoor was een chronologische datum weinig zinvol.
De laatste jaren zijn er voor koepelvormige planetaria computerprogramma’s ontwikkeld die kunnen
teruggaan in de tijd via de stand van de hemellichamen. Deze overzichten zijn ontwikkeld omdat de
ruimtevaart met het in de ruimte brengen van satelieten de laatste decennia een hoge vlucht neemt.
Aan de hand van die schema’s stelt men vervolgens exact de chronologische datum vast. In India is
deze methode ontwikkeld door prof. B. N. Narahari Achar, die hiervoor Planetarium-software
gebruikte.41 Langs deze methode is het gelukt de exacte data van de grote Itihasa-geschriften te
achterhalen. In deze visie zijn zowel het Ramayana als het Mahabharata ooggetuige-verslagen van
verhalen die lange tijd mondeling zijn overgeleverd voordat zij opgeschreven werden.42
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Links: de geboorte van Rama
Rechts: de bouw van de brug. Naar beeldmateriaal van D. K. Hari en D. K. Hema Hari

De chronologie van het Ramayana. De archeo-astronomie levert voor het Ramayana de volgende
opzienbarende gegevens op:
*Rama wordt als mens en niet als god geboren op 10 januari 5114 v. Chr.43
*Hij gaat voor 14 jaar in ballingschap wanneer hij 25 jaar oud is, te weten op 5 januari 5089 (51145089 v. Chr.).
*Sita wordt ontvoerd in 5077 v. Chr.
* Het bouwen van een kunstmatige brug tussen India en Sri Lanka tijdens de oorlog tussen Rama en
Ravana gebeurt in 5076. Oorspronkelijk was de naam van de brug Nala Setu naar de bouwer van de
brug, Nala. Later wordt de brug naar Rama genoemd en wordt de naam Rama Setu.44 De brug wordt
gebouwd op de resten van de verzonken landbrug die tussen Zuid-India en Lanka heeft gelegen.
Hierover verderop meer.
*Dat betekent dat koning Ravana ook rond 5000 v. Chr. geleefd moet hebben.
De chronologie van het Mahabharata. De archeo-astronomie levert de volgende opzienbarende
gegevens op naar de berekening van prof. B. N. Narahari Achar:
*De oorlog zoals beschreven in het Ithihasa Mahabharata begon op 22 november 3067 v. Chr.45
*Krishna werd geboren op 27 juli 3112 v. Chr. en hij werd 81 jaar oud.46
* Vyasa-Veda werkte tussen 3141 en 3129 v. Chr. Hij was de 28e samensteller van de tekst. Hij
verzamelde ouder materiaal en structureerde en groepeerde het oudere materiaal als 28e bewerker
opnieuw. Hij was dus niet de auteur. Hij stelde opnieuw samen. De teksten werden rond 3000 v. Chr.
opgeschreven.
*Ook Shiva wordt als mens geboren, rond 10.000 v. Chr.47
Sommige gelovige hindoes menen dat deze methode heiligschennis is. Van hun grote goden worden
mensen van vlees en bloed gemaakt en daarmee worden ze ontgoddelijkt. Anderen zien het anders.
Juist door te zien hoe mensen hun goddelijkheid tijdens hun leven ontwikkelen, kan het geloof
verdiept worden. Een avatar – in India letterlijk een neerdalende of wedergeborene – neemt het
lichaam aan van een mens, ontwikkelt dat en doet dat om een voorbeeld te stellen van hoe goed en
zuiver te leven. Dat is wat de tekst in de hindoe-visie wil overdragen.
Archeo-astronomie nu ook populair in het westen. De methode van de archeo-astronomie wint in
het westen steeds meer aanhangers. Dit blijkt uit een recente publicatie van Martin B. Sweatman en
Alistair Coombs van de Universiteiten van Edinburgh en Kent uit het Verenigd Koninkrijk. Zij
ontdekken op paleolithische rots- en kleinkunst en neolithische kunst constellaties van sterrenstelsel
die synchroon lopen met de verschuiving van de equinoxen.48 Aan de hand hiervan leert men in het
westen ook te rekenen in veel langere tijdsperioden. In het oosten doet men dit al veel langer.
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8. MIJLPALEN IN DE STAATSGESCHIEDENIS VAN SRI LANKA

De geboorte van prins Siddharta Gautama naar Solias Mendis, Kelaniya Tempel, Colombo.

De boeddhistische monikken van Lanka hielden vanaf de 3e eeuw v. Chr, een kroniek bij de van de
Lankaanse geschiedenis. Later werd de eerste grote kroniek het Dipavamsa in het Pali geschreven
rond 300 AD.49 Het Pali is een taal uit Noord-India waarin heilige boeddhistische teksten zijn
opgesteld. Het Dipavamsa beschrijft de stichting van de Lankaanse monarchie met de kroning van
koning Vijaya (543-505 v. Chr). Daarna beschrijft het de koninklijke dynastieën tot en met de 4e eeuw
na Chr. Later in de 6e eeuw na Chr. worden alle losse documenten plus het Dipavamsa
samengevoegd in het Mahavamsa, de Grote Dynastie.50 De staatsgeschiedenis van Sri Lanka is dus
sterk met overwinnende koningshuizen ingesteld. Deze berust op twee kronieken: het Dipavamsa en
het Mahavamsa.

Links: monikken op Sri Lanka schrijven de Tripitaka, de boeddhistische leer op, eigen foto, Kelaniya tempel, Colombo.
Rechts: een boeddhistische monnik uit India biedt aan de boeddhistische gemeenschap in Sri Lanka de Visuddhimagga, een
commentaar op de boeddhistische leer geschreven op palmbladen, aan; Solias Mendis, Kelaniya tempel, Colombo.

Dipavamsa en het Mahavamsa. Het Dipavamsa besteedt de eerste zeven hoofdstukken aan de
komst van Boeddha op het eiland en de verspreiding van het boeddhisme. Het Mahavamsa
hoofdstukken heeft er vijf nodig om de drie bezoeken van de Boeddha aan het eiland en de
verspreiding van zijn leer te verhalen. De verhalen zijn ontleend aan Jatakas of verhalen over
vroegere levens van de Boeddha. Voor die Jatakas staan weer heldenverhalen van Indiase prinsen
model.51 Deze vroegste periode wordt ‘legendarisch’ beschouwd.52
Deze begin hoofdstukken moeten opgesteld zijn tegen de achtergrond van de verspreiding van het
boeddhisme na keizer Asoka’s bekering van rond 250 v. Chr. Asoka’s voorgangers en boeddhistische
opvolgers worden in verband gebracht met (boeddhistische) koningen van Lanka. Het Mahavamsa
zou historisch betrouwbare inforamtie aanleveren vanaf 250 v. Chr.53
8.1 De Boeddha op Sri Lanka
De Boeddha bereikt verlichting op zijn 35e levensjaar. Hij is 80 jaar wanneer hij sterft: dat betekent
dat hij 45 jaar heeft rondgezworven. Hij preekt voornamelijk in Noord-India in Magadha en Kosala.
Dat hij in zijn fysieke lichaam Lanka heeft bezocht lijkt vrij onwaarschijnlijk.
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Inheemse volken met Rakshas en Nagas naar de beroemde schilder Solias Mendis (1927-1946): let op de slang rechts:
zouden Nagas ‘slangenvereerders’ zijn?

Boeddha en de inheemse bewoners. De twee Sinhalese kronieken het Dipavamsa en het
Mahavamsa beschrijven inheemse volken als de Yaksas, Nagas en Raksasas in uiterst negatieve
bewoordingen. Volgens de Dipavamsa van rond 400 AD zijn de Yaksa zijn wreed, wild, boos,
bloeddorstig, enz. In de Sinhalese geschiedschrijving worden ze neergezet als de oorspronkelijke
bewoners maar ook als demonische natuurgeesten.54
Daarom zou -opnieuw volgens deze tekst- de Boeddha besloten hebben ‘de Yaksas, Bhutas en
Raksasas te bezoeken en te bekeren’.55 Het latere Mahavamsa schrijft hun bovennatuurlijke krachten
toe. Ze kunnen zich onzichtbaar maken. Ze leven in de jungle en kunnen zich snel verbergen in tijden
van nood. Fa Hien, een Chinese boeddhistische monnik en pelgrim uit de 4 eeuw beschrijft ze als
duivels en boze geesten die over edelstenen beschikken en deze ruilen tegen koopwaar van
buitenlandse kooplieden op de kunsten van Lanka.56

De Boeddha onderwijst de Yakshas in de plaats Mahayangana, in de buurt van de berg van Saman-Sumana, de huidige
Adam’s Peak. Schilderij van de beroemde schilder Solias Mendis in de Kelaniya tempel te Colombo. Zie website van Solias
Mendis. Ik heb hier eigen foto’s genomen maar de schilderingen zijn verwerkt in plafonds en muren, eigen foto’s vallen altijd
slechter uit.

Bhoedda’s eerste bezoek. Bij dat eerste bezoek heeft hij – volgens Pali-kronieken – een handvol van
zijn eigen hoofdhaar gegeven aan de godin de Mahasumana die woont op de Sumana-berg. Zoals
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eerder vermeld wordt hier de latere Adam’s Peak bedoeld.57 De godin Sumana bouwt later een
stoepa voor dit reliek in de stad Mahiyangana, in de buurt van haar berg, opnieuw een voorbeeld van
integratie en contact tussen de oude en de nieuwe wereldbeschouwing.58
Het Mahavamsa verhaalt hoe de Boeddha via de lucht op Sri Lanka landt en daarna een grote groep
Yakshas toespreekt in de plaats Mahiyangana. Dit geeft aan dat er een grote bevolking van Yakshas
op het eiland leeft.59

Schilderij van de gevierde schilder Solias Mendis in de Grote Tempel te Kelanya, Colombo met de
troon en de strijdende partijen. Boeddha beslecht op zijn tweede bezoek aan Lanka de twist.
Boeddha’s tweede bezoek. Boeddha komt terug om een ruzie te beslechten tussen twee Nagakoningen, Madhora en Culodara. De ruzie gaat over een troon bezet met grote edelstenen uit
Nagadipa, een gebied in het noorden van het eiland.60 Uit deze naam alleen al blijkt dat er ook Nagas
of ‘slangenvereerders’ op Lanka wonen. De Boeddha arriveert door de lucht en brengt vrede. Daarna
gebruikt hij de maaltijd met 80 Naga’s. Men schenkt hem de troon. Hij laat de kostbare troon achter
in de noordelijke streek Nagadipa onder een Rajayathana boom (Kiri Palu). De plek is tot op heden
een belangrijke heilige plaats voor de boeddhisten van het eiland. Niet duidelijk wordt of de twee
Naga-koningen en hun volgelingen zich bekeren.
Boeddha’s derde bezoek. Naga-leider Maniakkhika uit Kelaniya nodigt de Boeddha uit om voor de
derde keer naar het land te komen. Opnieuw komt de Boeddha via de lucht aanvliegen. Maar eerst
laat hij zijn voetstap achter op de berg van Sumana.61 Kennelijk heeft het inheemse Naga-volk Nagakoningen.62 Het Mahavamsa beschrijft zelfs een soort afstamming of genealogie van Nagakoningen.63
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8.2 Vijaya, de eerste koning van Lanka

De inheemse Yaksha prinses Kuveni met prins Prince Vijaya, schilderij van Prasanna Weerakkody. Via Kuveni worden Vijaya
en zijn mannen uitgenodigd op een huwelijk tussen een Yaksha koning Kalasena en de dochter van een andere Yakshaleider in de hoofdstad Sirisavatthu in Lankapura. De mannen uit India slachten de Yakshas af op de heuvels in Laggala.
Hierna neemt Vijaya de macht (553-505 v.Chr). Kuveni verraadt haar volk voor Vijaya. Zij krijgt twee kinderen van hem maar
wordt door hem verstoten – hij prefereert een Indiase prinses – en door haar eigen volk omgebracht, aldus het Dipavamsa
en Mahavamsa.64 De Yakshas menen dat de geesten van de voorouders voortleven, iets waarover ook de boeddhistische
monnik Mahinda gepreekt zou hebben.65
Midden: de leeuw is nog steeds op de vlag van Sri lanka te vinden.
Rechts: de kroning van Vijaya op een muurschildering uit de Ajanta-grotten in India.

De stichtingsmythe van Sri Lanka. De eerste man die het in Sri Lanka tot koning brengt is volgens het
Mahamvamsa of De Grote Dynastie, koning Vijaya (543-505 v. Chr.). De alternatieve visie beschouwt
Ravana als eerste koning. Het Dipavamasa verhaalt in metrische verzen in hoofdstuk 9 hoe de prins
uit Noord-India in Lanka verzeild raakt; het Mahamvamsa heeft de rijmvorm in ritmische verzen
inmiddels verlaten en verhaalt over hem in hoofdstuk 6. Hij wordt afgeschilderd als ‘de ontdekker’
van het eiland.
Een legende overgeleverd uit de grote kroniek de Mahavamsa vermeldt de naam van de prins,
Vijaya. Hij is een zoon van een leeuwentemmer Sihabahu. De leeuw of de ‘singha’ is nog altijd het
nationale symbool van het eiland. Vijaya moet vanwege wangedrag India verlaten.66 Met een gevolg
van 700 mannen – de vrouwen en kinderen gaan op een ander schip scheep en spoelen elders aan landt hij op Sri Lanka. Hij verslaat de Yaksha-koning en installeert zichzelf als nieuwe heerser.
De ‘eerste’ Sinhalezen? Vijaya en zijn ‘Leeuwenzonen’ stammen uit Vangaland, het huidige Orissa in
Bengalen. Het is het stroomgebied van de Ganges die daar ook in de kust uitmondt. Er zijn tal van
berichten in Hindoeliteratuur waarin wordt vermeldt dat er handelscontacten zijn tussen dit gebied
en Lanka.67 Dit wordt in de hand gewerkt door de regelmatig kerende monsoonwind-richtingen die
scheepvaart vergemakkelijkten tussen het noordoosten en het zuiden vergemakkelijken.
Vijaya en zijn makkers zijn Indo-Ariërs, de naam arya is gebaseerd op de oud-Iransese term ‘edele’.
Dit zijn halfnomaden die te paard hun kuddes runderen hoeden. Oorspronkelijk dringen ze in het 2e
millennium uit het de steppen van Azië het noorden van India binnen en brengen hier een
patriarchaal systeem. Ze verdringen de donkere Dravidische bevolking naar het zuiden van India. Dit
zijn overwegend landbouwers. De ‘eerste’ Sinhalezen zijn Indo-Ariërs, de Tamils uit Zuid-India horen
tot de oudere Dravidische volken.68
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Allernatieve visies gaan ervan uit dat Vijaya als gevolg van deze monsoon-bewegingen niet in het
noorden maar in het zuiden van Sri Lanka landt; iets dat bevestigd wordt door een 17e eeuwse bron,
het Rajavaliya. Deze vermeldt dat hij de grote berg Sumanakuta (de latere Adam’s Peak) vanuit zijn
schip kon zien.69 Bij een landing in het noorden is de berg van Saman-Sumana niet te zien, dat zou
daarom in het zuiden gebeurd zijn.
Vijaya en Boeddha. De kroniek bericht over een ‘prachtige’ coincidentie met het leven van de
Boedda: de prins zou Sri Lankese bodem betreden hebben ongeveer op hetzelfde moment dat
Boedda de verlichting bereikte.70 Daarmee zou het boeddhistisch tijdperk voor het land zijn
aangebroken. Men is niet zeker over het moment van Vijaya in Lanka is aangekomen: is dat 412 of
543 v. Chr.? De traditionele cijfers voor zijn regeringsperiode lopen van 553-505 v. Chr.
Ook over het tijdstip waarop de Boeddha zou zijn gestorven verschilt men van mening: is dat 543 v.
Chr. of vijftig jaar later in 483 v. Chr.? Heeft het leven van Boeddha geduurd van 563-483 v. Chr.?71 In
hoeverre heeft het Mahavamsa gegoocheld met de chronologie? De pointe is duidelijk: de verbannen
prins uit India brengt als vermeend tijdgenoot van de Boeddha een vleug van het nieuwe elan mee
naar Lanka.
8.3 Ashoka

Links: het rijk van Asoka; midden: zuil met edicten van Asoka uit Mauriya Araraj, Bihar, India; rechts: reliëf uit Sanchi met
Asoka die in zijn strijdwagen de Nagas in Ramagrama bezoekt.

De grootvader van Asoka genaamd Candragupta heeft volgens de Griekse geschiedschrijver
Plutarchus (120-46 v. Chr.) Alexander de Grote ontmoet. Na de dood van de 33 jarige Alexander de
Grote in 323 v. Chr. verzamelt Candragupta een groot leger, verdrijft de Macedonische garnizoenen
en vestigt een Mauryaans koninkrijk.72 Zijn kleinzoon Asoka volgt hem op en regeert tussen 268 en
232 v. Chr. Hij verovert het naburige Kalinga-koninkrijk, dat zich heftig verzet had tegen veroveringen
van voorgaande Mauryaanse koningen. De Kalinga-oorlog kost honderd duizend mensen het leven.
De ellende en het verdriet over dit grote verlies maken de koning ontvankelijk voor het boeddhisme.
Boeddha leerde immers hoe een einde te maken aan lijden.73 De naam Asoka betekent in het Pali
‘vrij van zorgen, vrij van leed, vrij van verdriet’.
Vanaf 260 v. Chr. laat Asoka op belangrijke plaatsen in zijn rijk pilaren met wetten van Asoka
neerzetten. Op deze pilaren, maar ook op rotsen en in grotten, zijn de edicten van Asoka
aangebracht, inscripties over het religieuze leven en de hervormingen die hij doorvoert. De religieuze
inscripties betreffen meest praktische boeddhistische leringen, maar ook leringen van andere religies
als het jaïnisme en het brahmanisme. In deze inscripties maant Asoka zijn volk om religieuze
tolerantie te praktiseren.
Rond 250 v.Chr. vindt onder de patronage van koning Asoka de derde boeddhistische
raadsvergadering plaats. Na afloop van deze raadsvergadering zendt koning Asoka verscheidene
groepen monniken naar verschillende regio's in de aan hem bekende wereld, waaronder de Griekse
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staat Bactrië, Ladakh, Nepal, Myanmar, Thailand en Sri Lanka, en mogelijk ook naar Alexandrië (in het
huidige Egypte), Antiochië (in het huidige Turkije) en Athene.
8.4 Mahinda

Links: Mahinda op Sri Lanka.
Rechts: Koning Devanmpiyatissa schenkt het Mahamegha park aan de monnik Mahinda.

Het Dipavamsa voert de zoon van Keizer Ashoka, prins Mahinda, op in hoofdstuk 12, het Mahavamsa
in hoofdstuk 13.74 Als boeddhistische monnik brengt hij het boeddhisme naar Sri Lanka. Mahinda zal
overlijden in 257 v. Chr.75 Hij reist via de lucht.76 Beide kronieken laten de komst van de Boeddha aan
Mahinda’s komst voorafgaan. Zoals eerder vermeld zou de Boeddha op drie verschillende momenten
Lanka bezocht hebben. Historisch geduid betekent dit: het boeddhisme was er eerder op Lanka dan
Mahinda.77 De legendevorming over de Boeddha in Sri Lanka bereidt als het ware de aankomst van
prins Mahinda voor.

Diverse plaatsen op de berg van Mahinda in Mihintale.

Tijdens een jachtpartij in de buurt van de stad Anuradhapura ontmoet Mahinda koning
Devanampiyatissa (161-137 v. Chr.).De koninklijke monnik spreekt hem aan en zegt: ‘Grote koning,
onthoudt U van het doden van vogels in de lucht en beesten in het bos. Alle schepselen hebben het
recht om vrij over de aarde te gaan. U bent alleen de rentmeester’. Hierna bekeert de koning zich.
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8.5 Sanghamitta

Aankomst van dochter van Asoka en de boeddhistische non (Bhikkhuni) met de loot van de heilige boom op Sri Lanka.
Onderstaande tekst is op internet te vinden: ‘Bhikkhuni Sangamitta. Many of you will have seen some of the paintings by
the great Sri Lankan Buddhist artist, Solias Mendis. One of the most famous is the image of Bhikkhuni Sanghamitta arriving
in Sri Lanka with the Bodhi tree sapling, greeting by King Devanampiyatissa’.

Mahinda preekt en ook vrouwen volgen waaronder een koningsdochter genaamd Anula, dochter van
koning Matusiva en schoonzuster van koning Devanampiyatissa trekt met 500 metgezellinnen mee.78
Mahina voelt zich niet bevoegd om vrouwen tot monnik te wijden. Daarom stuurt koning
Devanampiyatissa een brief naar keizer Asoka met het verzoek om diens dochter Sanghamitta te
sturen.79 Het verzoek wordt ingewilligd. Zij brengt iets heel belangrijks mee, mamelijk een loot van de
boom waaronder Boeddha verlichting bereikte. Deze loot groeit uit tot een Bo-boom in
Anuradhapurna; de wijduiteenlopende takken van de zeer oude boom daar wordt door allerlei
stellages gestut. Overal in Sri Lanka zijn lootjes van deze boom verspreid; vandaar dat er talloze
heilige Bo-bomen te bezoeken zijn. Sanghamitta sterft iets voor haar broer in 558 v. Chr.80 Natuurlijk
zorgt de koning dat een nieuw nonnenklooster gereed is voordat zij aankomt. Er is een duidelijk
verbond tussen de Lankaanse koningen en boeddhistische geestelijkheid die onder hun bescherming
staat. 81
8. 6 Hemamala
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Links: aankomst van Hemamali en haar echtgenoot; zij draagt de Tand van Boeddha in heur haar, Solias Mendis, Kelaniya
Tempel; rechts: aankomst van de Heilige Tand in de eerste Tempel van de Tand.

De rechterboventand van de Boeddha was gedurende 800 jaar bewaard in India. De tand zou tijdens
de crematie van de Boeddha uit de vlammen gered zijn rond 580 v. Chr. Vele eeuwen later is de
heillige tand reliek in het bezit van de koning Guhasiva van Kalinga (299-327 AD). Het rijk dreigt
veroverd te worden en de koning wil de tand in veiligheid brengen. Hij vraag zijn dochter, prinses
Hemamala en haar man de heilige tand naar Lanka te brengen, een eiland waarmee tal van
handelsbetrekkingen onderhouden werden. Guhasiva verliest de strijd. Zijn dochter en haar man
vermommen zich als pelgrims. De prinses verstopt het reliek als haarspeld in haar kapsel en komt
veilig in Lanka aan. Op Lanka wordt de Heilige Tand vervat in een een mand van steen. 1500 jaar lang
zal de Heilige Tand symbool staan voor de macht van de Lankaanse koningen. Vaak moeten de
koningshuizen vluchten en een nieuwe hoofdstad kiezen. Iedere keer verhuist de Heilige Tand mee.
Telkens wordt door afwisselende koningen als behuizing een luisterrijke nieuwe Tempel van de Tand
gebouwd. Op dit moment bevindt de tand zich in de stad Kandy; ieder jaar wordt er een grote
processie op touw gezet; de reliek met de Heilige Tand wordt aan miljoenen mensen langs de kant
van de weg getoond.82
9. DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN SRI LANKA

De geologie van Sri Lanka. In de vuistdikke Complete Illustrated History Sri Lanka, lees ik de visie van
geologen op het ontstaan van het eiland.83 Ooit kende de aarde een supercontinent Pangea (panGaia); het splitste zich in twee supercontinenten:
*Gondwana dat naar het zuiden dreef en de zuidelijk hemisfeer vormde en
*Laurasia dat noordwaarts afdreef en de noordelijke hemisfeer werd.
Gondwana omvatte het huidige Antartica, Zuid-Amerika, Afrika, Madagascar, Arabië, India, Australië,
Nieuw Guinea en Nieuw Zeeland.
Het subconinent India maakte zich later los van Afrika en Madagaskar en dreef af. Dit botst ongeveer
45 miljoen jaar geleden tegen het Euraziatisch continent en tijdens deze clash vormen zich de
hoogste bergen ter wereld: de Himalaya’s.84
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Een beschaving verborgen in het zeewater? Er heeft dus ooit een groot continent in de Stille Zuidzee
gelegen, Gondwanaland. Er verzinken delen, er worden delen afgestoten, maar toch blijft er een deel
over. Er gaan stemmen op dat het oude Lemurië een deel hiervan zou geweest zijn.
In de literatuur tref ik talloze berichten aan dat het huidige eiland Sri Lanka veel groter is geweest.85
Delen zijn in verschillende vloedgolven onder water komen te staan. Meer dan duizend eilanden voor
de westelijke kust bleven over, maar ook daarvan zijn er inmiddels velen verzonken.86
Ik ben al jaren op de hoogte van het werk van Graham Hancock, Underworld. The Mysterious Origins
of Civilization. Dat heb ik nog weer eens even nageslagen. Een van de paragrafen in dit boek is
genaamd ‘Ravana’s antidiluvian domain’ of te wel Ravana’s rijk van voor de zondvloed.87 Maar om
welke zondvloed gaat het? Ook de Zuid-Indiase Tamilcultuur kent oermythen of oerherinneringen
aan een land dat ten westen van het Indiase subcontinent in de oceaan lag. Het was hun
oorsprongsgebied, dat later zou verzinken. Door Hancock en anderen is vastgesteld dat grote
kustgebieden van India verzonken zijn. In India deelt men de tijd in in perioden die tot in onmetelijk
oude tijden teruggaan; maar er is ook een indeling in grote vloedgolven: een rond 16.000 BC, een
rond 14.058 v. Chr. en een rond 9564 v. Chr.88 Ook later worden tal van vloedgolven vermeld: een
rond 5000 v. Chr. en een rond 1500 v. Chr.89

Tsunami uit 2004 die ook de oost en zuidkust van Sri Lanka zwaar trof.
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Vloedgolven in Sri Lanka. Hancock vermeldt kronieken uit Sri Lanka die gebaseerd zijn op
mondelinge overlevering en pas veel later vanaf de 4e eeuw na Chr. worden opgeschreven: het
Dipavamsa, het Mahavamsa en het Rajavali. Verzinkingen van vele steden en dorpen, paleizen en
straten met aantallen die lopen tot in de honderduizenden worden genoemd.90 Anton Sebastian
spreekt van een grote vloed rond 5000 v. Chr.91
Wat zeggen de eilandbewoners zelf? Los van de voornoemde kronieken citeert men hier uit het
Saddarmalankaraya, een boeddhistische tekst die uiteindelijk in de 15e eeuw werd opgeschreven.
Hierin wordt vermeld dat rond 145 v. Chr. negen eilanden rond Lanka met 554,000 havens, dorpen
en land door het water worden verzwolgen. Deze ramp heeft zich voltrokken tijdens de regering van
koning Kelanitissa (145 v. Chr.).92 En wordt ook in de Rajavaliya vermeld, een 17e eeuwse kroniek
geschreven in het Sinhalees. Dit betekent dat in ieder geval voor 145 v. Chr. het eiland Sri Lanka
groter was.93

Links: Oude kaart van Ptolemaeus, zich baserend op die van Huiparcus uit de 2e eeuw v. Chr., waarop
een groot eiland Taprobana (andere naam voor Sri Lanka) te zien is, zie noot in onderstaande.
Rechts: een jeugdfoto van Ariesen Ahubudu, gelouterd dichter/onderzoeker uit Sir Lanka.
De verborgen geschiedenis van Sri Lanka. Tijdens mijn speurtocht naar meer info over de grotere
omvang van het eiland ben ik op een in het Engels vertaald boek gestoten van de Sinhalees Ariesen
Ahubudu (1920-2011), dichter, schrijver, musicus, componist en wetenschapper die verschillende
keren onderscheiden is voor zijn werk. Het doel zijn werk is om zoals hij in de inleiding van het boek
schrijft: ‘to highlight the hidden truth about the island of the Helese and the Hela civilization’ dus om
de verborgen waarheid over het eiland van de Helezen en de Hela beschaving te aan het daglicht te
brengen’.94 Hij vermeldt oude kaarten waarop het eiland groter wordt afgebeeld en op een andere
geografische positie ligt.95 Hij vermeldt diverse wetenschappers die stellen dat Sri Lanka het
berggebied was van een continent dat liep van Madagaskar via de Maladiven tot aan Lanka en geeft
kaarten hiervan.96 Ook Hancock geeft kaarten van verbindingen tussen de eilanden, die vroeger bij
een veel lagere waterstand van 120 m mogelijk een landbrug vormden; uit onderzoek blijkt dat b.v.
de eilandengroep de Maladiven op 1500 km ten westen van Sri Lanka vroeger veel groter was en tot
op de dag van vandaag in cultureel opzicht met Sri Lanka verbonden is.97
Volgens Ariesen Ahubudu zou er een vloedgolf hebben plaats gevonden op 10.903 v. Chr. onder de
regering van koning Taru (Taraka), waarna de helft van het eiland in de golven verdween. De tweede
vond plaats tussen 2554-2537 v. Chr. waarbij het meest ontwikkelde deel onder water kwam. En dan
is er die van 145 v. Chr.98
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Wanneer leefde Ravana? De chronologie van Ariesen Ahubudu over Ravana stemt niet overeen met
de Indiase chronologie die stelt dat Ravana rond 5000 v. Chr. koning is. Ariesen Ahundu gaat ervan
uit dat Ravana koning is tussen 2554-2537 v. Chr.99 Is dit verschil in datering oplosbaar? Het volgende
is hypothetisch: het kan zijn dat de geschiedenis meerdere Ravana’s kent. Mogelijk dragen meer
koningszonen de naam Ravana. Bekend is dat een naam als Hermes ook door minstens drie
verschillende personen gedragen is, vandaar de erenaam ‘drie maal grootste’ Hermes of Hermes
Trismegistus. Ravana zou een eretitel kunnen zijn net als de ‘Manu’ of de ‘farao’.
De esoterie over Lemurië.In 1880 stappen Mevrouw Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) en
Kolonel Henry Steel Olcott (1832-1937) aan wal in het toenmalige Ceylon.100 Blavatsky heeft tevoren
in 1875 in New York de Theosofische Vereniging opgericht. Hun komst geeft het boeddhisme op het
eiland een impuls. Helena Blavatsky schreef in haar opus magnum De Geheime Leer of The Secret
Doctrine over een continent Lemurië; het was een deel van het verzonken Gwondanaland. Volgens
haar omvatte het oude continent in de Stille Zuidzee India, Sri Lanka, Afrika en andere gebieden en
delen ervan waren in de oceaan verzonken. Ahubudu vermeldt naast Alexander Kondratov in The
Riddles of Three Oceans uit 1974, ook anderen die stellen dat de Lankaanse beschaving afkomstig
was van een verzonken continent in de Indische Oceaan.101 Volgens Ahubudu is Sri Lanka ooit het
noordelijkste puntje van een verzonken continent geweest. Hij spreekt van een Helese beschaving.
In India spreekt men van een zeer oude en mondeling overgeleverde Vedische beschaving. Hierin
leven de mensen in harmonie met de natuur. Zij houden zich aan de natuurwetten, kosmische
wetten. Het gaat om een oeroude orale traditie die pas veel later is opgeschreven. Mensen die
tegenwoordig nog leven in de traditie van de vreedzaamheid en geweldoosheid, ook naar dieren toe,
leven nog steeds in dit type ‘Vedische’ beschaving. Het zou een mondiale beschaving geweest zijn.
Deze loopt af wanneer de mensheid het Kali yuga ingaat. Dat moment valt om precies te zijn op 3102
v. Chr.102
Een vrouwvriendelijke beschaving. Het Indiase onderzoekers-echtpaar D.K. Hari en D.K. Hema Hari
stelt dat in de Vedische samenlevingen de mensen zichzelf als deel van de (kosmische) natuur
ervaren. Een Vedische samenlevingen kent vier hoofdcomponenten: het land, de dieren, de zaden en
het water. Een Vedische levensstijl levert duurzame en vreedzame samenlevingen op. Het zijn
agrarische samenlevingen waar de aarde met het land de basis van het bestaan vormt. Vrouwen zijn
verantwoordelijk voor het voedsel. Zij waken over het land, de dieren, de zaden en het water. Zij
zorgen voor irrigatie. Het zijn matriarchale samenlevingen (het echtpaar spreekt van ‘gently
matriarchal’) en daarom zijn ze sterk. Hun besef van vruchtbaarheid gaat verder dan die van het
vrouwenlichaam; die strekt zich uit over het land en het water. De vrouwen bewaren hier de zaden
voor de nieuwe zaaicylcus.103
10. OP ZOEK NAAR DE OORSPRONKELIJKE SINHALEZEN
Tal van groepen maken er aanspraak op als eersten op het eiland aangekomen te zijn, met alle claims
vandien...
*In de traditionele visie van archeologen en antropologen zijn de oorspronkelijke bewoners de
Vedda’s; zij zijn niets meer of minder dan halve wilden, jagers en verzamelaars, uit het oerwoud. Op
dit moment wonen zij in Zuidoost Sri Lanka in dorpen.
*Sinhalese Hindoes voeren aan dat Tamils uit Zuid-India de oorspronkelijke bewoners zijn. Daarnaast
gaan zij ervan uit dat hindoes uit noorden uit het delta-gebied van de Ganges bij Orissa onder
aanvoering van Vijaya en zijn club van 700 strijders de stamvaders van Sri Lanka zijn.
* De Sinhalese boeddhisten stellen dat het boeddhisme uit Noord-India aan het begin van de
beschavingsgeschiedenis van Sri Lanka ligt.
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Ariesen Ahubudu en de zijnen, verenigd in de Hela Havula-groep waarover hierna meer, zien het
anders. De oorspronkelijke inwoners van het eiland vormen een ethisch-hoogstaande, vreedzame,
vegetarische (men eet geen vlees of vis) en technisch vergevorderde cultuur.104 Hij schuift alle
aanspraken van deelgroeperingen op het huidige Lanka met zachte doch duidelijke hand weg. Nee,
de oorsprong ligt veel verder terug in een verdwenen hoogstaande beschaving. Misschien zou je het
in Indiase termen een oer-Vedische beschaving kunnen noemen; Ahubudu spreekt van een Helese
beschaving. De huidige Sinhalese bevolking, verdeeld over vier wereldgodsdiensten: boeddhisme,
hindoeïsme, islam en christendom, vormt gezamenlijk hun nageslacht.
De Sinhalese oerbeschaving. Ahubudu is lid van de Hela Havula-groep, letterlijk de verenigde groep
van de Hela’s. Het is een literaire groep die wil dat de eigen taal van Sri Lanka, het Sin-halees, correct
gebruikt wordt. Aan de oorsprong hiervan staat de term Siv-Hela.105 Net als de Tamils in Zuid-India,
wier chronologie op zijn minst teruggaat tot 28.000 v. Chr. stelt de Hela-groep dat het volk der Hela’s
oeroud is; het volk gaat terug tot het oercontinent Pangea, dat later in afzonderlijke continenten en
eilanden uiteen gaat. Het eiland Lanka zou het laatst overgebleven noordelijke tipje zijn het
continent Lemurië; mogelijk is het tevoren nog door landbruggen van Afrika via Lemurië met
Australië verbonden. Later kunnen die landbruggen net als Lemurië verzonken zijn. Een voorbeeld is
de Ram Setu of Adam’s bridge die ooit Sri Lanka met India verbond.
De zonen van de zon. Belangrijk in de prehistorische fase in de Helese beschaving is koning
Mahasammatu Manu (28.200-28.146 v. Chr.).106 Het oude Siv Hela zou een bevolking gehad hebben
van 60 tot 70 miljoen, twee tot drie keer meer dan de huidige bevolking. Het zou een van de oudste
beschavingen ter wereld zijn. De koningen hielden zich aan de wetten van Manu, opgesteld tijdens
de regering van koning Vara Mandatu (28.057-28.027 v. Chr.), een van de opvolgers van de eerste
Manu.107
Uit die eerste Manu kwam een dynastie voort, de Suriyawanshika of Siv Hela, ‘de zonen van de zon’;
hun naam was verbonden met de verering van de zon.108 Later onderscheidt zich koning Taru
(Taraka) uit 10.830 v. Chr.; hij regeert tijdens de vloedgolf rond 10.000 v. Chr. die door sommigen de
‘zondvloed’ wordt genoemd.109
Weer later regeert de held van de Hela-groep, koning Ravana (2554-2537 v. Chr.) tijdens een
volgende verzinking van het eiland in zee.110
De Hela-beschaving beschikt over een eigen taal en schrift, ouder dan het Sanskriet.111 De Helabeschaving is in de ogen van de Hela-groep ook ouder dan de Dravidische culturen in Zuid-India.
Sommige Tamils in Sri Lanka pleiten voor een ‘Tamil Ceylon’. Zij beschouwen de Ravana-dynastie als
de meest oude Dravidische koninklijke dynastie op Ceylon. Zij beroepen zich onder andere op een
recent onderzoek The Lost Dynasty van de hand van Nishantha Gunawardana.112 Ravana wordt zo
‘geclaimd’ door de Tamils. Maar in de visie van de Hela-groep is hij veel ouder. Hij stamt niet uit een
Zuid-Indiase cultuur waar Dravidische talen werden gesproken. Hij stamt uit een inheemse Helabeschaving die ooit een veel groter gebied omvatte.
Koning Ravana. De huidige promotoren van de Helese beschaving beschouwen koning Ravana als
hun grote koning met een illustere staat van dienst. Men benadrukt dat de nobele Ravana zich hield
aan de oude regels van de Helese beschaving, opgesteld naar de wetten van Manu en daarna leefde.
Men onderscheidt vier clans of groepen in de Helese beschaving: de Asura’s of Deva, de Raksha, de
Yaksha en de Naga. De Asura-clan is de meest oude van de Helese stammen en ze leven vroom. Ze
raken vlees noch vis aan en eten alleen groenten. De Hela-groep benadrukt dat Asura’s ook actief
waren op andere continenten.113
Ravana zelf komt voort uit de stam der Raksha’s maar is getrouwd met een Asura-koningin.114 Hij wil
niet doden. Daarom verbiedt hij in zijn grote rijk dat tien naties omvat en dat ook een deel van ZuidIndia beslaat, het doden van offerdieren. Dit zou een indirecte oorzaak zijn van het conflict tussen
Ravana uit het zuiden en Rama uit het noorden.115 Koning Ravana excelleert in de kunsten, hij is een
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dichter en musicus. Hij is thuis in de Ayruvedische geneeskunst en schrijft er boeken over.116 Hij
regeert zijn rijk correct naar de wetten van Manu, op ‘Vedische’ wijze.
Ravana van held naar booswicht. Het positieve beeld van Ravana wordt bevestigd door de
Ramayana-varianten uit Zuid-India.117 Hier is hij een strijder en zo groot als een berg, hij is een reus.
De Tamilversie van het Ramayana van de hand van de dichter Kambar (1180-1250 AD) uit Zuid-India
meet de deugden en dapperheid van Ravana breed uit. De Noord-Indiase of Valmiki-versie van het
Ramayana zou bewust geschreven zijn om de nobele koning Ravana zwart te maken.118
Ravana lijkt een flagrant voorbeeld van wat pen van de overwinnende geschiedschrijver kan
aanrichten.119 En hetzelfde kan gezegd worden van de vier inheemse clans. Ook zij worden in het
Ramayana en in de diverse boeddhistische kronieken van Lanka uitzonderlijk primitief, dom en
tegelijk gevaarlijk neergezet. Het zijn duivels en demonen die je maar beter niet kunt tegenkomen.
Het volk wordt bang gemaakt en bijgelovig.120 Al jaren kom ik op Azië-reizen in hindoeïsme en
boeddhisme uiterst negatieve berichten tegen over de Naga en Yaksha. Het is een verademing om bij
Ahubudu iets positiefs over deze oude volken, die ook op Lanka woonden, te lezen.
De eerste van de vier clans, de Asura. De Asura-clan zou zich met landbouw bezig gehouden hebben.
Vanwege het feit dat de Asura’s vegetarisch leven moet men al vroeg op landbouw zijn overgaan. Askuru zou in het Sinhalees de combinatie betekenen van ‘as’ (veld) en ‘kuru’ (hij/zij die oogst).
Landbouw kan definitief op Sri Lanka aangetoond worden rond 8000 v. Chr.121 Men gaat zeer zuinig
om met het vele water dat van de toppen van de bergen via de vele watervallen en onstuimige
rivieren naar beneden dartelt; tegenwoordig kun je op deze rivieren raften. Het overlvoeidg
aanwezige maar toch kostbare water wordt al sinds mensenheugenis opgevangen in bekkens en
kunstmatige en natuurlijke meren die via sluizen met elkaar verbonden zijn. Zo loopt het water via al
die bekkens en sluizen naar de monding van de riveren en wat er over is stroomt dan langzaam de
zee is.122 In mijn reisgids lees ik dat meer dan 30.000 vergaarbekkens voor water momenteel met
elkaar verbonden zijn.123 De inwoners van Lanka staan bekend om hun waterbouwkundige kennis op
het gebied van irrigatie en de constructie van reservoirs.124
In de 19e eeuw stelden de Engelse ingenieuw H. Parker en zijn voorgangers en opvolgers vast dat het
antieke systeem van irrigatie uitzonderlijk knap in elkaar zit.125
De tweede clan, de Raksha. Deze groep houdt zich onder andere bezig met het water dat nodig is de
rijstakkers te bevloeien. Zij reizen zelfs op verzoek van koning Jayapeeda van Jaipur naar Kasjmir in
India om de stad van een groot opvangbekken te voorzien.126

Trommelen en dansen op traditionele dansuitvoeringen in een theater Kandy.

De derde clan, de Yaksha. Zij houden zich bezig met het delven van metalen. ‘Ya’ zou ijzer betekenen
in het Sin-halees. Er wordt op Lanka ijzererts gevonden. Wanneer je ijzererts in een oven verhit met
steenkool, kalksteen en zuurstof, wordt het erts vloeibaar…na nog een behandeling te ondergaan
wordt het staal. Men schijnt dus voorhistorisch vlijmscherp staal geproduceerd te heben; bewijzen
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gaan terug tot de 4e eeuw v. Chr.127 Op het eiland worden tal van plaatsnamen gevonden met het
woord ‘Yak’; de plaatsen hebben een verbinding met metaal-bewerking. Volksverhalen leveren
verhalen over.128 Uit de bronnen komt naar voren dat de Yaksha graag muziek maken en dansen, een
fenomeen waar elke toerist in Sri Lanka duidelijk mee in aanraking komt.129 De hedendaagse Vedda’s
zeggen dat zij de Vedda-generatie van de Yaksha zijn.130

Links: biddende vrouw voor Naga-omheinding van de boeddhistische tempel te Kelaniya.
Rechts: stoepa van deze tempel.

De vierde clan, de Naga. In het Mahabharata komen talloze Naga-koningen voor; Arjuna, een van de
prinsen, schaamt zich er niet voor te trouwen met een Naga-prinses.131 De Boeddha werd tegen
storm en tegenwind beschermd door een vijfkopige Naga, een slang. In het landschap op Lanka zijn
tal van plaatsen die in verbinding staan met deze oude bewoners, al eerder werd Nagadipa
genoemd, de streek in het noorden.
De Nagas staan bekend als de ‘slangenvereerders’. De meerkoppige slang komt in hindoeïstisch en
boeddhistisch India voor maar ook in omliggende Aziatische landen: Thailand, Indonesië en
Cambodja. De relatie met de slang heeft voor veel onbegrip gezorgd. Maar hier dan eindelijk wat
tegengas uit Zuid-indiase hoek.132 Het betreft een stam met een semi-goddelijk karakter die slangen
als totemdieren kennen en ze in hun totems tonen. Nagas zijn over heel India en Lanka verspreid en
zijn zeer machtig geweest. Hun tijdgenoten zijn de Yaksa uit Zuid-India. De Naga bevaren de zeeën en
hun vrouwen staan bekend om hun schoonheid.
Dezelfde informatie komt terug bij de Sinhalese onderzoeker Ariesen Ahubudu. De Naga houden zich
bezig met de scheepvaart en vervoeren leden van de andere clans overzee. De Na-ga zijn ‘zij die op
schepen varen’. Ons woord na-vigatie zou van hun naam zijn afgeleid.133 Nagas gaan overzee op
ontdekkings- en handelstocht naar andere landen. Hun relatie met water en irrigatiewerken wordt
bevestigd door recente informatie.134
Wie zijn de oorspronkelijke Singalezen? Er is de oeroude relatie tussen de Sinhalezen en de Tamilvolkeren in Zuid-India die Dravidische talen spreken. In Pomparippu in Sri Lanka vond men tussen de
10.000 en 8000 Tamil-graven uit de periode 700-100 v. Chr.135 De Sinhalese kroniek het Mahavamsa,
dat als basis voor de geschiedenis van Sri Lanka geldt, nam talloze Tamil-woorden in de tekst op, iets
dat de taalpuristen die het Sinhalees van woorden uit Indiase talen willen zuiveren – het Sanskriet en
de Dravidische talen – een doorn in het oog is.136 Er zijn tal van plaatsnamen in Lanka die invloed van
Dravidische talen uit Zuid-India verraden.137 Koningen van Lanka trouwen door de eeuwen heen met
prinsesses uit Zuid-India.138 Koningsnamen tonen Dravidische uitgangen als ‘tissa’ in hun lange
Sinhalese namen. Er is dus een duidelijke connectie met voor-historische Zuid-India.
Anton Sebastian trekt bij de vraag wie als eersten op het eiland aankwamen, naar mijn mening de
enig juiste conclusie: ‘The Sinhalese, in a pure anthropological and historical sense, never arrived
from India. They were already here as the Balangoda Man, his descendants the Yakkhas and the
Veddas. Subsequently the Gangetic immigrants …blended with the aboriginal Yakkhas, Nagas and the
Tamils to become the present Sinhalese race’.139
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Aan het eind van een van de laatste dagen in Colombo volgt een welverdiende High Tea in het
eerbiedwaardige Galle Face Hotel.
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