


OF PADDESTOELEN? 

Giorgio Samorini, redacteur van het Italiaanse tijdschrift Eleusis, onthult zijn 


nasporingen rond fascinerende en raadselachtige steenformaties in enkele Zuid

Indiase gebieden, die zijn belangstelling wekten tijdens een bezoek aan die streek. 


Met name de zogenaamde kuda-kallu ('parasolstenen') trokken zijn aandacht. 

Deze behoren tot de prehistorische periode van de Zuid-Indiase megalieten, 


die hoofdzakelijk worden aangetroffen op de grondgebieden 

van Karnataka, Kerala en Tamil Nadu. 
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AI.8ERTINE VAN PEURSEN 

Persoonlijke winst 

Wat heeft deze speurtocht. naar de essentie van 
trancerituelen hem persoonlijk opgeleverd? 
'Mijn eigen spirituele ervaringen zijn toege
nomen. Bijvoorbeeld het kunnen oproepen van 
overleden personen om hen vragen te kunnen 
stellen. Ook ben ik mijn projec ti es en halluci
naties van allerlei spirituele entiteiten en zielen 
veel serieuzer gaan nemen. Een ander winstpunl 
is dat nu meerdere perspectieven in mijn werk 
door e lkaar heen lopen . Vroeger gebruikte ik 
alleen he t westerse perspec tie f. Nu zie ik tege
lijkertjjd hoe iemand bezig is vanuit een psycho
therapeutische in vaJshoek en hoe de persoon jn 
zekere zin bezeten is van geesten. Die perspec
tieven geven diepte aan je waarnem ingen en je 
ziet daardoor nieuwe mogelijkheden. De psycho
therapeutische praktijk vind ik, o ndanks het feit 
dat wat er emotioneel gebeur t heel dramatisch 
kan zijn, toch als gebeuren wat saai. Jij zit in die 
stoel en ik in deze. Ik wou er wat meer vuur in 
hebben. Dat heb je in een pragmagie-workshop 
heel sterk. Bovendien kunje de verandering, die 
het beoogde resultaat van de workshop is, ook 
als genezing zien.' 
En je relatie? Die was toch het onderwerp van 
een aantal rituelen in Brazil ië? 'Mijn relalie is 
zeker verbeterd, maar of ik dat helemaal 
daaraan moel toeschrijven js vraag twee. Het 
belangrijkste is dal je je voomeemt om er iets 
aan te verbeteren. Tijdens zo'n Candomblé
sess ie ben je in een verhoogde spanrü ng en dan 
word je gevraagd daar positief aan te denken. 
Zoiets heeft altijd effect.' 

Tot slot van het gesprek vraag ik Jaap of hij zijn 
orakelspel kan demonstreren. Dat hangt van de 
vraags telling af, want het blijkt al leen geschikt 
te zijn voor persoonl ijke vragen. Ik vraag om 
inzicht in mijn omwikkeling als journaliste. Hij 
geeft mij de voorwerpen in mijn handen en, de

zeverwarmend, moet ik me op mijn vraag con
centreren. Vervolgens werpt hjj ze op het or<l

keldoek en bestudeert e nige tijd hun ligging 
voordat hij van wal steekt. Jaap: 'Hetjoumalis
tieke werk gaat je aan het han. Schrijven is heel 
belangrijk voor je. Je sc hept er een fysiek. bijna 
erotisch genoegen in om iets moois op papier te 
krijgen. Je bent gre tig om kennis tot je te 
nemen. Je zou kunnen kijken wal daaraan ten 
grondslag ligt. Misschien een oude angst? Er zit 
wel verandering in en. hel resultaaL kan zijn dat 
je een gerichl.ere manier ontwi kkelt om kennis 
lot je te nemen, wa nt jn beweeglijkheid zil 
winst. Je schrijft om wat je tot stand wilt bren
gen, wat je wilt overdragen. Hoe wil je de lezers 
beïn vloeden? We lke kant wil je ze uit sturenT 
Onderweg naar huis, rijdend door een prachtig 
stukje Gelderland. draai ik de auto een klein pad 
op. Ik wi l nog even genieten van de omgeving 
en de zon. Wat ik zojuist over mezelf te horen 
heb gekregen, herken ik. De karakterisering van 
wat er voor mij belangrijk is aan het schrijven 
klopt als een bus. De opgeworpen vragen zetten 
me aan het denken . Peinzend loop ik over het 
onverharde pad. De koeien in de wei komen op 
mij toel open. Ik sta stil en praat tegen ze. Als ik 
doorloop zie ik een sntkje potscherf op de grond 
liggen in de vorm van Afrika, het continen[ 
waannee ik mij zo verbonden voel. [k raap het 
op en besluit dat. he t he t eerste onderdeel word, 
van een eigen orakeJset. Het zal symbool slaan 
voor verwantschap . • 

Informatie: 

Jaap Hollander: Trance en magie. Hoe ik enkele Afrikaanse 

godheden van Rio naar Nijmegen /iel dansen. Uitgeverij 

Becht, Haarlem, 1997. 

De workshop Pragmagisch KeefplInt is dit jaar op 13 juni . 

Informatie bij het InsrilImf voor Eclectische Psychologie 

(LE.P.), Staringstraat I , 6S 11 PC Nijmegen. 

Uitgebreide informatie over de Candomblé en de Umbanda 

is te vinden in : De Goden reisden mee. Verguisde religies 

in Mexico, Midden- en Zuid·Amerika. Prof. Illi. dr. G. 

Meu leman . Uirgel/elij . Bres, Amsterdam t997. 
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De Zuid-Indiase megali thische culIuur 
is tamelijk raadsel~ch t i g. vooral haar 
ontstaansgeschiedenis, waarvoor ver

schillende tegenstrijdige hypothesen naar voren 
zijn gebracht. Hiervan zijn .de geloofwaardigste 
de theorieën die uitgaan van een 'verspreiding'. 
Deze stellen dat dit fenomeen een historisch
geografische eenheid vC11oont, en geloven dat 
de megalithische volkeren uit Zuidoost-Europa 
kwamen en het zuiden van het Indiase sub
continent bereikten via Marakam, Baluchistan 
en de Sind (Krishna, 1967), of op een later 
tijdstip door Arische volkeren werden verdreven 
uit hun woonplaats In Noordwest- India 
(Chinnian, 1983) of de kust van Karnataka per 
schip bereikten. 
Er zijn ook enkele hypothesen naar voren 
gebracht over een 
'autonome 
ontwikke li ng ' , 
die zich 

----..-" .... 

:' PALGHAT
I 

Vadalk k ao cheri• 
, 

:. Ey yal ". ' 
\. ... 
' 

, 

....'-
TRICHU~\ ,,,,, 

.~Ch a lakudi , 

Geografische ligging 
val? de bezochte vindplaatsen. 

beroepen op een onafhankelijk ontstaan van het 
megali thi sche fenomeen in verschillende delen 
van de wereld en zodoende op een plaatselijke 
herkomst van de Zuid-Indiase vari ant. Deze 
megali thische monu'menren behoren tot de 
ijzertijd van het Indiase subcontinent. [11 Kerala 
is hel begin van deze periode door middel van 
radiokoolstofdateringen vastgesteld op het 
begin van het eerste millennium v.e. (SATIiY/\ 
MURTHY, 1992). 
Men gelooft dat de mega lithische monumenten 
zijn opgericht tussen het eerste millennium V.e. 
en honderd jaar 11 . C.; de voodsten die bij deze 
overblijfselen zijn gedaan, behoren tot de eul
luur die wordt aangeduid met 'zwart-rood aar
dewerk'. CHOPRA e. a. ( 1988) hebben een datum 
tussen 700 en 400 v.c. ges uggereerd, terwijl an
dere wetenschappers een jongere datum hebben 
geopperd (tussen 400 à 300 v.c. tot 100 n.c. ) en 
er ook oudere data zijn aangedragen, zoals 1400 
v.c. (GURUMU RTH Y, 1983). 
Anderzijds vertonen zowel deze als andere 
auteurs meer gelijkgezindheid als het gaat om 
de hypothese dat de bouwers van de Zuid
Jnd i a~e megali thische formaties behoorden lot 


Dravidisch-sprekende bevolkingsgroepen. De 

deelstaten Kerala en Tamil Nadu worden 
ook nu nog bevolkt door stammen van 
Dravidische oorsprong, die vasthouden aan 
megali th ische tradities en gebruiken - een 
zeldzaam geval van hi storische continuïteit., 
waarbij het bijvoorbeeld nog steeds gebrui

kelijk is dolmens op te richten voor hen die 
zijn gestorven door een onnatuurlijke oorzaak, 
zoals gebeurt bij bepaalde bewoners van 
Malabar in Kerala (vgl. CHINNIA N, 1983). 

Vindplaatsen en vondsten 

Gewoonlijk zij n de k!lda-kal/u 1,5 à 2 In hoog 
en breed. Ze bestaan uit vier stenen. die als 
halve segmenten zijn uitgehouwen en zo een 
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voetstuk vOnnen waarop een vijfde steen rust, 
.met een viakke onderkant en een bolronde 
bovenkant. Het hele gevaarte ziet eruit als een 
parasol, of misschien nog meer als een grote 
paddestoeL 
Ik heb tijdens een tweetal rei
zen naar India de gelegenheid 
gehad enkele archeologische 
vindplaatsen waar zulke kuda
kal/u worden aangetroffen. te 
bezoeken, de eerste keer in 
1984, de tweede keer in 1994. 

De belangrijkste concentra

ties kuda .kallu bevinden zich 

in het gebied rond Trichur en 

Palghat, ,in de kuststreek ten 
noorden van' Cochin. Van de 
verschillende megalithische 

vindplaatsen die ik heb be

zocht, herinner ik me Chera

mangad (of Cheramanangad, 

een kleine 'kildmeter van 
Vellarakal) en Aryyannoor 

. (in dè buurt van Eyyal), beide 
per auto bereikbaar iffliii'='if'="'i""i! 
vanuit -Trichur. De 
rotsachtige bodem 
van dit zacht glooi
ende heuvelland
schap bestaat uit 
het makkelijk be
werkbare laterie!. 
Een "an de kuda
kallu van Chera
mangad is ovcrge
plaats,t naar Trichur 
en valt te bezicb
tigen in de tuin 
voor . het archeo
logisch museum. 
Een andere belang
rijke concentratie 
kuda-kallu bevindt 
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zich op de archeologische virldplaats bij POr" 

kulam in Kerala. Deze plaats niet kunnen 

bezoeken. 

Op dezelfde archeologische vindplaatSen bevin
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den zich rondom de kuda-kallu nog andere me
galithische formaties: dolmens, menhirs, topikal 
('hoedstenen'), steencirkels, uitgehouwen grot
ten en ·dekstenen'. De topikal (of topikallu) be
staan uil een koepelvormige steen die rust op 
drie staande stenen, die een vierkant voetstuk 
vormen: het hele gevaarte ziet eruit als een 
afgeknotte paraboloïde. 

Een andere opvallende constructie is de 'dek

steen', die bestaat uit een enkele grote koepel

vormige steen, die met de vlakke kant op de 

grond rust om een graf te bedekken. Het is in 

drukwekkend al deze bouwsels bij elkaar te 

zien. De vindplaats bij Cheramal1gad besta"t 

voornamelijk uit topikal, dekstenen en kuda

kallu, 'die er vanuit de verte uitzien als een ver
zameling reusachtige paddestoelen ' (MENON, 


1991, p. 40). 

De vindplaats staat ter plaatse bekend als Kuda

kaJluparambu. Ook LQNGHURST vermeldt dat de 

monumenten er 'op een afstand uitzien als een 
stel reusachtige paddestoelen ' (1979, p. 11). 
LYER beschrijft de vindplaats bij Porkulam als 
volgt: 'Het opmerkelijkst aan Porknlam is dat, 
op een gebied van 8000 vierkante meter, naast 
elkaar en toch duidelijk onderscheiden kudo
kollu, dolmen-achtige stenen graven en met gra
nieten platen bedekte urnen, omgeven door cir
ke�s en grotten, worden aangetroffen, alsof ze 
aUe tot hetzelfde tijdvak behoorden en onlosma
kelijk waren verbonden met dezelfde culturele 
eenheid ' (Ly er, 1967, p. 25). 
lu tegenstelling tot de topikal en deksteuen, die 
werden gebruikt als graf, is er in de kuda-kallu 
nooit enigerlei ~raf of aardewerk aangetroffen. 
Ze moeten änoo en.,ilndere functie hebben 
gehoQ"- 0 ' . lc4~,.. ". 

.~~ ,~ _.

werden ze vermoedelijk opgericht op de plaats 
waar zijn of haar lijk was gecremeerd. Dezelfde 
auteur legt verband tussen de kuda-kallu en de 
latere stoepa, een halfrond gedenkteken (de 
stoepa zag er aan 'her begin van zijn architec
t.onische evolutie zo uit, om zich later te ontwik
kelen tot een bakstenen toren op een verhoging) 
dat werd gebruikt om de overblijfselen van de 
Boeddha of andere boeddhistische heiligen te 
bewaren, of ook wel gewoon ter nagedachtenis 
aan belangrijke gebeurtenissen in bet leven van 
de Boeddha. 
Maar, zoals Longhurst aantoont, doen de kuda
kallu vooral denken aan de parasol, een bekend 
archaïsch symbool van macht, gezag en heilig
heid, dat wijdverbreid was in het oude Egypte, 
maar ook onder de Assyriërs en andere latere 
oosterse beschavingen. 
In sommige boeddhistische landen wordt de 
parasol als heilig beschouwd. In India kreeg hij 
vooral een religieuze betekenis: in de vroeg
boeddhistische kunst wordt de Boeddha nooit 
direct afgebeeld, maar wordt hij weergegeven 
door symbolen zoals het wiel, de troon of een 
paar voetafdrukken, die worden afge beeld 
onder één of meer 'ereparasols' (boven op 
stoepa' s worden eveneens ho uten of stoffen 
parasols geplaatst). Iemand heeft in de kuda
kal/u ook een 'ruw uitgevoerd stenen model van 
de paraplu ' s van palmbladeren van de plaatse
lijke bevolking' gezien (Salhyamurthy, 1992, 
p.3). De plaatsel\jke traditie wil dat de mega
lithische monumenten werden gebmikt als 
boeddhistische verblijfplaatsen. In de tijd dat 
het boeddhisme en jainisme populair waren in 
Kerala, werden ze gezien als de verblijfplaatsen 
van kluizenaars (Krishna, 1967, p. 25) . 
Hoewel ik de associatie van de kuAa-kaJ/u met 
de parasol, het symbool van heiligheid eu 

-+~so~::v'erejnitei f, geloofwaardig en e acceptabel 
vind, zou ik graag de hypothese naar voren 
willen brengen dat deze constmcties padde
solen vertegenwoordigen, waarmee ze qna 
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vorm opmerkelijk veel overeenkomst \le~tont)Q. rina voorkomen in Zuid-india. Ze'zijn aan
De term 'kuda-kall,, ' komt [\it . hetMálayàl~m .gNrqffen in naaldbossen. in de Qmge.ving van 
- de gangbaarste laal' in het huidige Kbrala, die 'Kodailcanal,. 'slechts' 80 knl van de.vindplaars!,o 
zich in de negende~ellw n. C. afscbeidde vari van de kuda-kqlm: lroewel hel nabij Madurai il1 
het Tamil- en betekent letterlijk 'parasQls.t~g'. Tamil Nadu ligt. Het is ook waaJ".ctat 'hun aan
Dit is ongetwijfe ld een Jate benaming, die in e lk , wezigheid daá:r door mycolOgen.is toegeschreven 
geval is ontstaan ná de petiode waarin de ge-' aan de aanplant Van uitheemse naaldbomen' 
denktekens werden opgericht, en er zijn geeJ)" lijdens de'Yorigè eeuw', wals RICHARD GORDON 
gegronde bewijzen dat deze dezelfde betekeni~ , WASSQN opmerkt (Wasson C.ltl) 1986, p. 136), 
had als de naam die de bouwers eraan gaven. ,. maar het zijnjrrJst (Ie aahw~zigheid van de 
Bovendien duurde het, zoals LOlIgQ'ul1S~ be- kudilckallu 'èrreeQ,detail waarop ik dadelijk zal 
vestigt, hoogstwaarschijnlijk tot aet:i.jd van ingaan, die ro/utèit toeMo zekere voorzichtig
AS HOKA , verscheidene eeuwen na de.Nluw van heid voordál we de hypofhe$e v«n de myco
de kuda-kallu, voordat dè parasol werd geasso- logen zonder nader onderzoek aanvaarden. 
cieerd met de stoepa, waarvan men "Zowel ~üt '10. zijn monumentále werk over soma wijst 
architectonisch als symbolisch oogpuntgeloöft Wassón op de aanwezigheid vall megalithische 
dat de kuda-kallu de voorlopers ervan waren. '~addestOeJst~nen ' in Ke",la, maar hij lij~~ d~~e -' 
Mogelijk werd de parasoi lleassoci'eerd met de llJet'persomtll)k te'hebben bezocht. [k denk dat 
kuda-Iw.llu als gevolg van de migratie van bij zeer onder de indruk ZO II zijn geweest als hij 
jaini sten en brahmanen naar Zuid-India, die de kans had gehad om op de vindplaats bij 
begon ten tijde van Ashoka. Aryyannoor tussen zeven kuda-kallu in te staan. 
Bovendien bestaat er een wezen lijk onderscheid Hij venneldt deze megalithische constructies in 
tussen de vorm van de kuda-kallu en die van de een passage, wamin hij het verband bespreekt 
klassieke ereparasols, zoals die worden af- tussen paddestoel en parasol: 'In het klassieke 
gebeeld in Egyptische, Assyrische en Indiase Sanskriet heet de paddestoel chaltra ( ... ). Het 
bas-reliëfs; de laatste worden gekenmerkt door woord zelf is afgeleid vall de slam dUId, ' be
een dunne steel, een gewoonlijk aan beide dekken', eo heeft als hoofd betekenis 'parasol' . 
zijden vlak zonnescherm (de zogenaamde Voor zuidelijke volken is de parasol, die be
cirkelparasol, die vaak een met franjes versierde schutting biedt tegen de hitte, van belang, en hij 
rand had), en een korte pin die uit het midden wordt van Cambodja tot Ethiopië gezien als 
omhoogsteekt. symbool van autoliteit e. ..) Tot in het recente 
De kuda-Iw.llu heeft een geprononceerdere, verleden kenden noordelijke volken geen para
compactere vmm, zonder pluimen of bonte sols of paraplu' s. Toen de Ariërs Iran en India 
versieringen (tenzij hlj van hout was gemaakt) binnenvielen, gaven ze dit nieuwontdekte 
en doet denken aan bepaalde grote paddestoelen gebruiksvoorwerp een Atische naam: chattra, 
van de soorten Amanita of BolefUS, waarvrul de betekenis late.- werd uitgebreid tot 

vlezige paddestoelen met een hoed ( ...) Soma en 
de lig-veda kunnen bij mijn weten evenmin in 

Vliegenzwam verband worden gebracht met de drie ringen 
hoge chattra beven op de grote stoepa van 

In dit verband helinner ik graag aan het feit dat Sanchi, een van de vroegste en indrukwekkend
de beide soorten psychoactieve paddestoelen ste boeddhistische bouwwerken die nog over
Amanita rrtuscaria (vliegezwam) en A. panthe- eind staan, noch met de megalithische 'padde
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stoeisteDen " die in groten getale worden aange· 
troffen in Kerala en, in mindere mate, Nepal' 
(Wasson, 1967, p. 63-66) . 

. Slangenparàsol 

De parasols boven op de stoepà's stonden in het 
oude India bekend als chatravali. Wasson zelf 
had er al eerder op gewezen dat: 'de vroegste 
overgebleven verwij zing naar paddestoelen in 
het Sanskriet, die is gedateerd op meerdere 
eeuwen v. C., de term ahi-ch!1l1ra(ka) ('slangen

Devi-tempel in Ambalathara, 
nabij Trivandrum (Kerala). 

paraso!') is, die voorkolÏll in de tekst Nirukta' 

(Wasson & Wasson, 1957, vol. I, p. 104). 

Dit brengt ons terug bij de ZUid-indiase cultus 

van de slang (nLlga), die nog steeds wijdverbreid 

is onder Dravidische volkeren. Vroeger zou aan 
de slang, de paddestoel en de paraplu of parasol 
eenzelfde symbolisch verband kunnen zijn toe
geschreven als aan de pad, de paddestoel en de 
bliksem in Europa. Maar we moeten niet verge
ten dat juist op Dravidisch grondgebied, in de 
omgeving van Mysore, de bliksem wordt geas
socieerd met het verschijnen van bepaalde pad
destóelsoonen (genus Phallus; vgJ. Was.son 
e.a., 1986, p. 89), wat aantoont dat de bliksem 
niet losstaat van de symboliek rond de padde
stoel binnen Zuid-Indiase culturen. Het gebruik 
van de tenn ahi-chattra(ka) in de Nirukta lijkt 
de hypothese te steunen dat de archaïsche sym
bóliek van de parasol en die . van de paddestoel 
niet in tegenspraak met elkaar waren. 
De parasol zelf, het symbool van de huidige 
deelstaat Kerala, zou al sinds het ontstaan van 
zijn symbolische betekenis in verband kunnen 
zijn gebracht met de paddestoel. Wasson onder
streept .de uiterlijke overeenkomst tussen de 
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paddestoel en de parasol, waarbij hij opmerkt: 

'de lamellen van de paddestoel doen denken aan 

de baleinen van een parasol' (Wasson e.a. , 

1986, p. 61). 

Welk voorwerp de kl/do-kal/u nu ook moest 

symboliseren, zijn vorm beïnvloedde de religi

euze en funeraire architectuur tijdens 
de hele verdere gesehiedenis van de 
volkeren van Kerala. Een duidelijk 
voorbeeld is de moderne Devi-tem
pel van Ambalathara, een dorp langs 
de weg tussen Kov.alam en Trivan
drum (of Thiruvananthapuram) in de 
kuststreek van Zuid-Kerala. Hoewel 
de tempel is gebouwd als een 
enOlme, 15 meter hoge parasol, doet 
ook hier zijn vonn meer denken aan 
een grote paddestoel dart aan een pa
raplu of parasol. 

Zicht op gene zijde 

De mycoloog GASTON GUZMAN vond de kuda

kallu lijken op enorme symbolische paddestoe

len, die hem meer deden den

ken aan bepaalde boleten dan 

aan de vliegezwam, 'vanwege 
de vorm van de buitensporig 
dikke steel' (Guzmán, 1984). 
Dezelfde auteur wijst er ech
ter op dat ze ook andere soor
ten sporendragende zwammen 
zouden kunnen symboliseren, 
die werden aanbeden om hun 
psychoactieve eigenschappen 
(Guzmán, 1994). 

We moeien niet vergeten dal. 

in de omgeving van Kodai

kanal een aantal krachtige 

psilocybine-houdende en psy

choactieve paddestoelen 

voorkomt, . zoals Psilocybe 
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aztecorum. (van de ondersoorten aztecorum en 
bonetii) . P. cubensis, Copelandia cyanescens. 
C. tropica en C. hispora (Natarajan & Raman, 
1983). Sonunige van deze soorten groeien niet 
alleen op de uitwerpselen van vee, maar ook 
van diverse wilde viervoeters, en kunnen zich 

Ontwe/p 'deksteen ' (a) en kuda-kallu (b) 
op vindplaats bij Chera11Ulngad. 

In een aanral gevallen is de bovenzijde van 

de deksteen. zoals hieronder, versierd 


met diverse ronde uithollingen. 
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hebben verspreid tot de heuve lachtige kuststre
ken van Zuid-India, inclusief de regio waar de 
kuda-kaflu worden gevonden . 
Indien de kuda-kallu paddestoelen sy mboli
seerden, symboliseerden ze psychoactieve pödde
stoelen met visionaire eigenschappen, die zicht 
gaven op gene zijde, op het hiernamaals; met 
andere woorden, paddes(oelen die meer dan 
andere (bijvoorbeeld eetbare) in verband konden 
worden gebrachl me t de cultus van de over
ledenen. 
Hoewel we in de kuda-kallu. niet per se A. mus
caria of A. p011lherinG. hoeven te herkennen, en 
de streek in kwestie lal rijke psychoactieve 
paddestoe len herbergt die in aanmerking 
komen, merkte ik tijdens een nauwkeuriger 
onderzoek van de archeologische vindplaats bij 
Cheramangad een de tail op, dat van het grootste 
belang zou kunnen zij n voor het bepalen van de 
paddestoclsoort die de kllda -kallu symboli seren. 
De 'deksteen ' zou kunnen worden gezien als 
een kuda-kallu zonder voetstuk of 'steel ' , waar
bij de steen die de 'hoed' vormt, direct op de 
grond rust en een cilindrisch graf met een urn 
bedekt. Met enige fantasie kan de ontbrekende 
voet van de deksteen worden herkend in de 
VOlm van het ondergrondse cilindrische graf, 
zodat de overeenkomst in voqn: van beide sauc:
{uren duidelijk wordt. Het uit lateriet gehouwen 
graf i s groot genoeg om een nrn van rode terra
cotta te herbergen, waarvan de peervormige 
bodèm aansluit op de vloer van het graf. D~e 
peervormige bodem doet denken aan het uit
einde van de steel van meerdere gtQte padde
stoelen, in het bijzonder die welke uit een zaad
knop groeien. zoals de soort Amanita. Ook 
hebben meerdere dekstenen dezelfde vorm als 
de bovenste s tenen (de 'hoeden') van de kuda
kallu , hoewe1 ze over het algemeen kleiner zijn. 
Het is geen toeval dat archeologen de kuda
kallu, topikal en dekstenen allemaal tot de mè-

I galithische monumenten 'van het type parasol' 
L:kenen. 

Decoratieve uithollingen 

Veel van de dekstenen die ik heb onderzocht bij 
Cheramangad vertoonden diepe gaten. die echter 
niet doorliepen tot de onderkant van de stenen; 
vermoedelijk dienden deze één à twee gaten om 
de steen makkel~jker te kunnen verwijderen, 
door er stokken in te steken als hefbom en. Maar 
op sommige dekstenen is. naast deze diepe 
gaten, het hele onbesehennde oppervlak bedekt 
met een aantal uithollingen. Hoewel hun opper
vlak vanwege hel gebruikle lateriet vrij ruw is. 
zijn deze uitholl ingen o nmiskenbaar opzettelijk 
aangebracht. Ze z ij n 2 à 4 cm diep en 4 à 7 cm 
breed (een aanral is echLer breder dan 10 cm), 
e n hadden duidelijk een decoralieve functie, of 
wezen anders op een opvallend kenmerk van 
het voorwerp dat de kl/da-kollu symboliseerden. 
Er zijn maar twee paddestoelen met wiltige 
ronde plekken op de hoed, die beide psychoac
tieve eigenschappen bezitten: A. nwscaria en A. 
parl/herina. De plekken zijn een opvallend ken
merk van beide soorten, en de meest prakti sche 
manier om dit in steen weer te geven, is door 
eenvoudig ronde uithollingen in he l oppervlak 
aan te brengen. Hier winr de hypothese al aan 
overtuigingskracht dat de topikal en kuda-kallu 
nu juist één of beide van deze paddestoelen 
symboliseerden. 
Deze hypothese zou belangrijke vragen op
roepen, waarvan Wasson de eerste intuïtief al 
kende : welke relatie bestaat er tussen deze 
megalithische cultus en de vedische cultus van 
soma? 
Volgens Wassons hypothese moet soma, de 
heilige drank van onstClfelijkheid en goddelijk
heid, die in de rig-veda zo word t geroemd , in 
haar oorspronkelijke vOlm worden geïdenti
ficèerd met eeu psychoaelieve drank die werd 
getr4kken van het sap van de vliegezwam. Men 
gelooft dat de kennis va n de psychoactieve e i
genschappen van de vliegezwam werd ver
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Europese volksverhuizingen. spreid door Arische volkeren tijdens de ;~;~~:~l~~~~~~~~!~~1~~~~~ 
In algemenere termen droeg de van OOL'SDrorL. 
Aziatische prato-Indo-Europese m~~·he'L.jfou 
zich ettelijke mensenstromen lüsm'.a~llen 
ting Noord- en Zuid-Europa, Iran en 
kennis en cultus van de vliegenzwam met zich 
mee. In dat geval is het niet onwaarschijnlijk 
dat deze kennis in latere tijden werd bewaard 
door de beschavingen die ontstonden uit de 
ontmoeting tussen Indo-Europese en inheemse 
volkeren. 

Zoals JONATHAN OTT onlangs bevestigde in een 

artikel waal;n hij de kritiek op Wassons hypo

these analyseert, is ",'assons identificatie van 
soma met de vliegezwam uog steeds van meer 
belang dan enig ander tot dusver geopperd alter
natief (Ott., 1994). 

Hiërohotanische kennissystemen 

Maar het overwicht van Indo-Europese volken 
bij de verspreiding van de kennis van de psy
choactieve eigenschappen van deze paddestoel 
in Azië en Europa moet niet worden gezien als 
een onomstotelijk gevolg van Wassons hypo
these. Zoals Wasson zelf vele malen heeft 
bevestigd, en zoals ook lijkt te worden gestaafd 
door het beeld van de overgangsperiode van 
Paleolithicum naar Mesolithicum in de Sahara 
(SAMARTNl , 1992), voert de relatie tussen de 
mens en psychoactieve paddestoelen terug tot 
het begin der tijden, en ligt haar oorsprong 
ergens in de lange steentijd. Daarom moeten 
we, in de geschiedenis van talloze volksverhui
zingen en invasies van het ene volk in het an
dere, een verhaal gewaarworden van confronta
ties, van de absorptie en samensmelting van hun 
respectieve 'hiërobotanische' kennissystemen, 
in plaats van een verhaal van brute dwang of het 
uitwissen van de kennis van het ene volk door 
het andere. 

verspreid, of dat deze verspreiding uitsluitend 
werd bevorderd door !ndo-Europese volkeren, 
gedurende het lange tijdperk van hun volks
verhuizingen. Het feit dat de kada-kallu niet 
door Indo-Europese, maar Dravidische volkeren 
werden opgericht, op een moment dat de Indo
Europese volksverhuizingen in volle gang 
waren , lijkt zo'n opvatting te weerleggen. 
Er schij nt geen direct verband te zijn tussen de 
kuda-kallu en de vedische soma, in de zi n dat 
deze monumenten niet symbolisch lijken voor 
een cultus die was ontstaan uit, of beïnvloed 
door, de cultus van soma. 
De Dravidische volken van Zuid-Indi a waren 
vtijwel zeker niet inheems in dit ge bied, maar 
kwamen uit bepaalde streken van West-Azië, 
Oost-Europa of het Midden-Oosten, en ver
mengden zich bij hun aankomst in Zuid-India 
met plaatselijke neolithische volkeren. De 
raskenmerken van de huidige volkeren van 
Zuid-India vertonen een mengeling van prato

australide, mediterrane en Arische (Indo-Euro

pese) karakteristieken . 

De proto-australiden waren de neolithische 

'inheemse' volkeren, terwijl de meditenane 
karakteristiek in verband wordt gebracht met de 
Dravidische: 'Zij zouden hun oorspronkelijke 
woonplaats in het Middellandse-Zeegebied 
hebben verlaten onder druk van toenemende 
agressie van de Grieken, en naar India zijn 
gekomen in dtie duidelijk onderscheiden golf
bewegingen, waarvan een zich vestigde in Zuid
India, een in West-India en de derde in Noord

India, te weten in de lndusvallei. 

Men gelooft dat deze mediterrane volkeren de 

feitelijke stichters waren van de zuidelijke Dra

vidische beschaving. Aan hun bloedverwanten, 
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die zich vestigden in de Indusval1ei, wordt het gevolg van de druk van de volksverhuizingen 
gelijktijdige ontstaan van de Harappa-culturen van diezelfde Indo-Europese volkeren die van 
in de IndusvalJei toegeschreven. Men denkt dat hun Aziatische vaderland richting Zuid-Europa 
de Dravida's van de Indusvallei aan het begin trokken. Nadat ze waren verdreven door Indo
van de Arische invasies naar het zuiden zijn Europeanen, moesten deze megalithische volke
"ctroloken. waar ze zich .. hun bloedverwanten ren eeuwen later tot een akkoord komen met 
frïr;;ïr;;;;;;;=====~""''öóii============='''''ft1 andere Indo-Europe

aneu (de Ariërs), die 
inmiddels de kennis 

,. van de oorspronkelijke 
soma hadden verloren 
en hun cultus bedreven 
met vervangingsmid
delen voor soma. 
De Zuid-Indiase mega
lit.hische cultuur ver
toont kenmerken die 
wijdverbreid waren 
binnen Zuid- en Noord
Europese megalithische 
culturen, hoewel er 
chronologisch tussen 

voegden ( ... ) De Ariërs verschenen rond de 
tweede of derde eeuw voor Christus voor het 
eerst in Keral • .' (Menon, 1991, p. 43-44; vgl. 
ook Menon, 1990, p. 8). 

Frappante gelijkenissen 

Volgens deze historische kijk ontwikkelde de 
megalithische cultus rond de kuda-knflu zich in 
een periode die zeker voorafging aan enig 
feitelijk contact met Ariërs in Zuid-India. De 
megalithische volkeren zouden naar India zijn 
getrokken vanuit hun 'oorspronkelijke' medi
terrane of Midden-Europese woongebieden, als 

beide een gat van minstens duizend jaar ligt ~ 
een gat dat een emstig obstakel lijkt te vormen 
voor die theorieën die zouden wil1en vast
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houden aan een directe culturele oorsprong van 
de eerste in de laatste. Desalniettemin vertoneo 
bepaalde kenmerken van deze culturen een 
frappante gelijkenis, onder meer de vonn van 
de kuda-kallu als zodanig. 
Sommige dolmens in Groot-Brittannië en 
Noord-Frankrijk doen denken aan de kuda
kallu , en de hele Europese megalithische bouw
kunst zou een zorgvuldige etno-mycologische 
studie verdienen. Ter bevestiging hiervan 
volstaat het enkele rotsinscripties te bestuderen 
op twee reusachtige monolieten van het 
beroemde megalithische ceremoniële monu
ment, Stonehenge in Groot-Brittannië. 
Deze inscripties vertonen afbeeldingen die 
teruggIijpen op hetzelfde motief, dat door 
archeologen wordt ge'interpreteerd als symbool 
van de otferbijl, een werktuig dat inderdaad is 
aangetroffen tussen de voorwerpen in de mega
lithische graven. Desalniettemin lijken de con
touren van de in de monolieten van Stonehenge 
gegraveerde bijlen af te wijken van de bijl, zo
als die gewoonlijk wordt afgebeeld op andere 
monumeoten uit dezelfde megalithische cultuur. 
De afwijkende vorm van de ' bijlen' van 
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Rotstekeningen bij Swnehenge 
(Groot-Brittannië) op monolieten nrs. 4 en 53 

(herkomst onbekend). 

Stonehenge lijkt uniek te zij n voor deze archeo
logische plek, en wel zodanig dat hij aanleiding 
geeft tot etno-mycologische interpretaties en 
hypothesen. 
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GIORGIO SA~IORINI 

ook geldt voor de interpretatie van de 'padde
Argument voor psychoactieve hypothese 

Zoals al werd besproken door GlLBERTQ CAMllLA 

en mUzelf in een recent ruiikel over Griekse 
kunst, 'baseren wetenschappers zich bij de 
interpretatie van de bekende en herhaaldelijk 
terugkerende symbolen in archeologische docu
menten al te vaak op algemeen aanvaarde inter
pretaties; wellicht om de gevoelens niet te 
krenke n van hen die. soms meer dan een eeuw 
geleden, een eers te lezing hebben geformuleerd, 
of misschien uit gemakzucht en routine bij het 
formuleren van een interpretatie' (Samorini & 
Camilla, 1995). 
Dit zou niet alleen van toepassing kunnen zijn 
op de bestudering van Griekse kunst, maar ook 
op de interpretatie van de ro tsinscripties bij 
Stonehenge en de kuda-kaU" in Kerala, zoals dit 
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