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Introductie
Dit artikel over Wayana architectuur 
behandelt het materiële resultaat van 
kunst, religie, filosofie en wetenschap 
bij de Wayana, woonachtig in het grens-
gebied van Suriname, Frans Guyana, en 
Brazilië (fig. 1).1 In het kader van een 
etno-archeologische studie met een multi-
dimensionale benadering, bestaande uit 
een descriptieve morfologische en tech-
nologische studie van architectuur en een 
analytische studie van sociale structuur 
en kosmologie op basis van Wayana orale 
traditie, is getracht inzicht te krijgen in 
de complexe relatie tussen materiële cul-
tuur en sociaal gedrag bij de Wayana in 
zuidoost-Suriname.2

Inleidend theoretisch kader
Met behulp van etno-archeologisch onder-
zoek kunnen we de relatie tussen ‘syste-
mische context’ en ‘archeologische con-
text’ bestuderen zoals die beschreven is 
door Schiffer (1972; 1987). Daarenboven 
zullen we het artefact zelf beter leren 
kennen wanneer we dit bestuderen in de 
systeemcontext zoals beschreven door 
Rapoport (1969; 1982; 1990; 1997). Een 
combinatie van de modellen van Schiffer 
en Rapoport (fig. 2) is dan ook een goede 
basis voor etno-archeologisch onderzoek, 
waaronder deze casestudy van architec-
tuur, of ‘bebouwde omgeving’.

In beginsel kan de studie van archi-
tectuur worden onderverdeeld in drie 
niveaus:

1.het individuele huis;
2.organisatie van huizen in een neder-

zetting;
3.de wijze waarop nederzettingen over 

het landschap zijn verspreid.
Van belang voor de vorm van het huis 
zijn de investeringen die men erin wil 
steken, klimaat, familiestructuur en 
religie. Tegelijkertijd toont het de kennis 
van de bouwer, zijn technologie, smaak, 
mode en behoefte aan privacy. Een huis 
is een bescherming tegen de omgeving 
– natuurlijk en sociaal – met behulp van 
de materialen vanuit diezelfde omgeving. 
Grootte en stabiliteit van de gemeen-
schap zijn van belang voor de organisatie 
van de huizen en nederzettingen. Dit is 
direct gebonden aan de omgeving en de 
effectieve voedselvoorziening. Men zal 
proberen de nederzetting in de buurt van 
drinkwater en voedselbronnen – waar-
onder goede gronden – te stichten, op 
plekken die veilig en aangenaam zijn.

Naast het technologische en functio-
nele element zien we in het gecombi-
neerde schema het belang van het sym-
bolische. Als we goed naar het gecombi-
neerde schema kijken (fig. 2), dan valt op 
dat we om het artefact, dat uiteindelijk 
in de archeologische context zal belanden 
en vele post-depositionele processen zal 
ondergaan, te ‘begrijpen’ het symboli-
sche element moeten leren kennen. Dit 
element is te vinden in schemata die 
het artefact coderen, ofwel uiting geven 
middels productie, en schemata die het  
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artefact decoderen, ofwel het gebruik 
ervan mogelijk maken. Deze casestudy 
is geen symbolische studie naar de bete-
kenis van een artefact, maar een onder-
zoek naar de materiële weergave van een 
betekenis.

Meer dan een palmblarendak op 
palen
Er bestaat een verscheidenheid aan huis-
typen in de Guyanas. Mannen bouwen en 
bepalen de huisvorm. Omdat Wayana hun 
huizen vaak in de buurt van hun schoon-
moeder bouwen en er veel gemengde 
huwelijken plaatsvinden, bevinden zich 
meerdere huistypen in één dorp. Er zijn 
net zoveel varianten als er volkeren zijn, 
maar bij de meeste Tropisch Laagland 
Culturen in Amazonia (Hugh-Jones 1985; 
Rivière 1995) zijn de gemeenschappe-
lijke en gemeenschapshuizen in beginsel 
gebouwd volgens het volgende model:3

Ronde huizen hebben een centrale 
paal die als eerste wordt geplaatst en de 
structuur centreert;4

Een binnenring van palen, die met 
dwarsbalken bijeengehouden worden, 
ondersteunt het dak halverwege. In kleine 
structuren zijn dit vier palen, in grotere 
structuren acht. Huizen met een rond 
of ovaal dak kunnen zodoende ook een 
vierkant plan van hoofdpalen hebben;5

Een buitencirkel, parallel aan de bin-
nenring, ondersteunt de onderkant van 
het dak.

Zowel een klein Wayana huis mamhalipan 
(met vier hoofdpalen), als de grote huizen 
monta en tukusipan (met acht hoofdpalen) 
(fig. 3), zijn volgens dit principe gebouwd. 
Palen staan slechts 0,65 meter in de 
grond en bij een huis zonder verhoogde 
vloer zelfs minder. Deze diepte is gerela-
teerd aan de armlengte van degene die 
het paalgat uitgraaft. De diameter van de 
paalgaten is circa 0,20 meter en daarmee 
bijna gelijk aan de diameter van de paal. 
De palen zijn ontbaste boomstammen 
met een diameter van tussen de 0,15 en 
0,18 meter. Staanders hebben dezelfde 
naam als de wakap-boom (tabel 1a), 
waarvan de staanders gemaakt worden. 
De overgang van paal naar dak (fig. 4) 
wordt gemaakt met rondgaande hori-
zontalen (ëhëwaptetop) die op de staan-
ders liggen. Deze horizontale rondgang 
ondersteunt de dakspanten (isihmatop), 
welke ontbaste boomstammen zijn met 
een diameter van rond de 0,05 meter. 
Bovenin de tukusipan, rond de centrale 
paal (ilamnali), hangt een houten schijf 
(maluwana) welke beschilderd is met 
mensdodende monsters uit mythische 
tijden. Als er een vloer en/of een muur 
is, dan zijn deze gemaakt van gespleten 
wapu-stammen.
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Figuur 3
Een tukusipan.
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Het dekken van het dak met malalia-
bladeren neemt enkele maanden in beslag 
(tabel 1b en 1c), inclusief verzamelen, 
drogen en verwerking. De malalia-bla-
deren zijn met een bepaalde liaan (mami) 
gebonden aan regels van pëpë en alakupï 
(hiervoor kunnen ook malipa-nerven 
worden gebruikt) voordat deze rijen op 
de daksparren worden vastgezet. De 
onderkant van het dak (ook wel umot, 
‘schaamhaar’, genaamd) is versterkt met 
drie tot acht lagen gehalveerd kumu-blad, 
omdat de onderkant aangetast wordt 
door mensen die naar binnen gaan. Om 
te voorkomen dat de nokbladeren, van 
kumu of wapu, eraf worden geblazen en 
de regen inslaat, zijn er nokgewichten; 
voor het zadeldak zijn deze gemaakt van 
wapa-hout, bovenop de rondhuizen wordt 
een aardewerkpot geplaatst als gewicht. 
Voorheen werden voor de dakdekking 
van het gemeenschapshuis wapu-nerven 
gebruikt, maar hiervan is de levensduur 
korter dan malalia en liggen de beno-
digde manuren hoger. Malipa-bladeren 
worden vaak gebruikt voor werkplaatsen 
(tilaka) en palulu-bladeren voor tijdelijke 
onderkomens.

Het meest kwetsbare van de huizen 
zijn de daken. Deze moeten goed onder-
houden worden en kunnen dan 15 jaar 
houden, mits nieuwe bladeren in de gaten 
worden gestopt om verdergaande aan-
tasting te voorkomen. Eventueel kan men 
de rijen opnieuw aanleggen met een ver-
minderde tussenruimte. Bij vernieuwing 
kan men de goede delen hergebruiken. 
Mocht het huis verlaten zijn, dan kan 
men de benodigde delen hergebruiken. 

Palen kunnen worden uitgetrokken, maar 
blijven staan als hier geen behoefte aan 
is.

Huis, dorp en bebouwde omgeving
Hoewel de huizen in het Amazone-gebied 
op het eerste gezicht in technologisch 
opzicht zeer verschillend zijn, hebben ze 
een gemeenschappelijke basisindeling. 
Het basispatroon van het Yekuana huis 
(atta of ëttë) is gestandaardiseerd en 
wordt vaak als uitgangspunt genomen 
bij studies van architectuur (Barandiarán 
1966; Arvelo-Jimenez 1971; Wilbert 1981; 
idem 1993; Guss 1989; Rivière 1995). 
Het betreft een centrale, publieke ruimte 
(annaka6), waar de gasten slapen en waar 
wordt gedanst, gegeten en gedronken; dit 
is het domein van de mannen. Rondom 
liggen de privévertrekken (asa) met de 
vuren; dit is het domein van de vrouwen. 
Deze grote gemeenschappelijke huizen 
kunnen worden opgesplitst bij conflicten. 
Sommige Yekuana dorpen die zijn opge-
splitst, bestaan uit aparte woonhuizen 
rondom een gemeenschappelijk plein 
waarop zich het gemeenschapshuis 
bevindt (Arvelo-Jimenez 1971). Dit cen-
trale huis heeft dezelfde functies als de 
centrale ruimte in het gemeenschappelijk 
huis. Deze indeling komt overeen met de 
opbouw van Wayana dorpen waarbij de 
tukusipan centraal staat. De tukusipan 
heeft dezelfde functies als de annaka.7 
De Wayana hebben geen onderverdeling 
van het huis in een mannelijk domein 
en een vrouwelijk domein. Wel is die 
onderverdeling zichtbaar in het dorp, 
waarbinnen er aparte huizen zijn om te 

Figuur 4 
De overgang van 
paal naar dak in 
Wayana huizen.
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wonen, aparte keukens en aparte huizen 
om gasten te ontvangen en te feesten. 
Hierbij mogen vrouwen wel in de manne-
lijke, publieke domeinen komen, maar de 
buitenstaande mannen niet ongevraagd 
in de vrouwelijke, privé domeinen.

Een type woonhuis otoman8 genaamd 
wordt soms benoemd als ‘tukusipanupsik’, 
of kleine tukusipan. Otoman betekent ‘als 
een oto’, dus ‘als een ëutë’, of als een dorp. 
Ook bij de Wayana (vergelijk de Yekuana 
ëttë of atta) is er dus een directe relatie 
tussen het dorp, het gemeenschapshuis, 
en zelfs een bepaald type woonhuis. De 
algemene naam voor huis is pakolo in het 
Wayana en tapuïi in het Apalai. Daarnaast 
is er een verscheidenheid aan bijgebouw-
tjes van het type tilaka, waaronder de 
keuken (wapot pakolon of ‘huis van het 
vuur’) en het huis waarin gegeten wordt 
(ëtuhket pakolon). Voor de bereiding van 
cassavebrood en -bier hebben vrouwen 
aparte hutten (ulikitop). Rondom de 
keuken bevinden zich meerdere rekken 
(jalakap), die gebruikt worden om de  
cassavekoeken te drogen of om huisraad 
op te bergen. De ontgraste gemeenschap-
pelijke ruimte rondom de huizen (pülolop) 
wordt omringd door een groenstrook 

(tëwekaktai9), die wordt doorbroken door 
straten (ëhema) die leiden naar de tuinen, 
en van de tuinen naar andere dorpen.

Een ëutë kan bestaan uit één of 
meerdere huizen, wat typerend is voor de 
Tropisch Laagland Culturen. De meeste 
Wayana en Apalai dorpen hebben circa 25 
inwoners. De Wayana bouwen hun dorp 
niet op onwillekeurige plaatsen. Wayana 
zijn vissers/jagers met slash-and-burn 
tuinbouw. Omdat wild alom nabij is in 
het oerwoud, verkiezen ze het dorp te 
bouwen nabij vruchtbaar land en goede 
visgronden. Bij voorkeur wordt een plek 
gekozen nabij stenen in de rivier, vaak 
in een rivierbocht, omdat men hier har-
nasmeervallen (pële) [Ancistrus sp., Lori-
cariidae] kan vinden en omdat dit goede 
baadplaatsen zijn waar men op de stenen 
geen last heeft van stekelroggen (sipali) 
[Potamotrygon hystrix, Dasyatidae]. 
Deze stenen worden ook gebruikt om 
wild te ontweien en vis schoon te maken. 
Vis wordt tevens gevonden in de stroom-
versnellingen, die dan ook zeer gezochte 
vestigingsplaatsen zijn. Om te bepalen 
of de grond vruchtbaar is, kijkt men of 
de maniok, de bananen, ananas en alle 
andere planten goed groeien. Als de 

Wayana naam functie wetenschappelijke naam

wakap staander Vouacapoua americana; synoniem: Andira inermis

milimi of
mekolo wewe daksparren, rondgang Oxandra asbeckii

pëpë regel voor malalia Socratea exorrhiza; synoniem: Iriartea exorrhiza

alakupï regel voor malalia Attalea sagotii; synoniem: Orbiguya sagotii.

wapu vloer, muur Euterpe oleracea

wapa nokgewicht Eperua falcata

Wayana naam wetenschappelijke naam duur productietijd
malalia Geonoma baculifera 7 - 14 jaar 4 - 5 mnd.
kumu Oenocarpus bacaba 5 - 6 jaar 1 - 1.5 mnd.
wapu Euterpe oleracea 7 - 9 jaar 1 - 2 mnd.
malipa Attalea maripa 3 - 4 jaar 1 - 1.5 mnd.
palulu Ravenula Guyanensis 1 - 2 jaar 1 - 2 weken

Standaard: Op een 1,50 m lange rij zijn 50 malalia-bladeren bevestigd.
Plus 2 x 25 = 50 extra bladeren voor de overstekende voor- en achterkant.

i) Voor het zadeldak van een structuur met een grondplan van 6 x 4 meter heeft men dus nodig:
dakoppervlak = 6 x 6 m = 36 m² 
6 m / 1,50 m = 4  4 x 50 bladeren + 50 extra = 200 + 50 = 250 bladeren per rij
20 rijen x 2 zijden van het zadeldak = 40 rijen
40 rijen x 250 bladeren = 8000 malalia-bladeren.

ii) Voor het koepelvormige dak van een tukusipan, of monta:
tukusipan dakoppervlak: (4πr²) / 2
 10,70 m ; r = 5,35  dakoppervlak = 180 m²
als 8000 malalia-bladeren voor 36 m², dan voor 180 m²  40.000 malalia-bladeren.
 11,00 m ; r = 5,50  dakoppervlak = 190 m²
als 8000 malalia-bladeren voor 36 m², dan voor 190 m²  42.222 malalia-bladeren.
Let op! 0,30 m extra in diameter  resulteert in 2.222 malalia-bladeren meer.

Tabel 1b
Bladeren gebruikt bij 
dakdekking.

Tabel 1a
Hout gebruikt in 
huizenbouw.

Tabel 1c
Twee berekeningen 
voor de benodigde 
hoeveelheid malalia-
bladeren.

Renzo S. Duin Wayana architectuur in zuidoost-Suriname: bouwen naar de oorsprongsmythe



44 45SOJAbundel 2002/200344 45SOJAbundel 2002/2003

grond goed is, dan begint men de grond 
bouwklaar te maken voor een dorp.

Hij die grond vrijmaakt voor 
bebouwing, wordt het toekomstige 
dorpshoofd. Het dorpshoofd heet in het 
Wayana ëutë-umitin ‘leider van het dorp’, 
of tïpatakem ‘hij die een plaats heeft’. 
De algeheel leider van alle Wayana is de 
tïwitkem. Tamusi tom zijn de dorpsoud-
sten; zij hebben de leider vaak geholpen 
het dorp op te bouwen. Belangrijk voor 
stichting van een dorp is niet zozeer de 
constructie, alswel het verlaten van het 
oorspronkelijke dorp. Men begint niet 
zomaar een nieuw dorp te bouwen, maar 
alleen als er familiaire problemen zijn. 
Het dorp wordt ook verlaten wanneer er 
weinig wild en vis in de buurt is, er in het 
dorp veel doden zijn, of het dorp onbe-
woonbaar wordt door kwade geesten 
jolok. Men kan een dorp bouwen op de 
plaats waar ooit een dorp gelegen heeft, 
maar men is bang voor de geesten akuwa-
linpë van de overledenen die in de huizen 
zijn begraven. Het is de sjamaan die in 
contact treedt met de geesten en bepaalt 
of op deze plek wel of niet gebouwd mag 
gaan worden.

Het behouden huis
Belangrijk voor de inheemse bevolking is 
de ‘Wet der Gelijkenis’ (Ahlbrinck 1947). 
Dit betekent dat er een relatie is tussen 
entiteiten met een overeenkomstige 
vorm. Malipa is niet enkel de naam van 
een bepaalde palmsoort (Attalea maripa), 
maar ook de benaming voor scheenbeen, 
want de nerf van malipa-blad is als een 
scheenbeen. Zowel huid als boombast 
heet pitpë, en iloptali is de kern van zowel 
boom als mens (Chapuis 1998, 873). Zo 
ook met het huis; de ingang tumëkëmëi 
of voorkant van het huis wordt ook wel 
pakolo upota, of ‘mond van het huis’ 
genoemd. Ëpata is ‘gezicht’, maar bete-
kent letterlijk ‘jouw plek’. In het Wayana 
betekent ëpë zowel arm als vleugel, en is 
er een term, namelijk pupot, voor zowel 
veer als haar. Dak pakolo epe betekent 
letterlijk: ‘armen, of vleugels, van het 
huis’. Jalita is de heup, en ijalita het ronde 
uiteinde van het huis. Lichaam of stam is 
unu, wat gerelateerd is aan tunu, of nok. 
Hiermee is het huis dus gepersonifieerd 
(fig. 5) met het gezicht als façade en 
mond als ingang, lichaam als nok, heup 
als eindronding van het huis, en in bredere 
zin betreft het bescherming tegen Natuur 
en de kwade invloeden van buitenaf.

De oorsprong van de naam tukusipan 
is niet eenduidig (Duin 1998, Schoepf 
1998). In de Caribische talen, en dus 

ook in het Wayana, betekent tukui, of 
tukusi, kolibrie en -pan ‘plek waar zijn’; 
dus tukusipan is ‘de plek van de kolibries’. 
Volgens Schoepf (1998) is dit gerelateerd 
aan de kolibri-dansers die van elders 
komen om hier te feesten. Tevens is 
tukui de naam voor een eenpuntige pijl, 
en mogelijk is tukusipan dus een ver-
wijzing naar de pijlen die in het dak van 
het gemeenschapshuis worden gestoken. 
Vast staat dat dit centraal gelegen koe-
pelvormig gemeenschapshuis een plek 
is van mannen en gasten, een plek om 
te feesten, een plek waar de vrouwen 
door hen bereid drinken en eten naar toe 
brengen. De Wayana bouwen tot op de 
dag van vandaag hun gemeenschaps-
huis, hun feesthut, naar voorbeeld van 
de eerste tukusipan, gebouwd door Mopo 
en Kujuli.10

Crevaux (1993, 129) is de eerste die 
schrijft dat de Wayana een God hebben die 
alles heeft gemaakt en na zijn dood daar-
boven leeft, erg hoog boven de wolken. 
Maar het is Coudreau (1893, 548) die als 
eerste de naam Couyouri, ofwel Kujuli, 
noemt. Het eerste meer uitgebreide 
verslag van de verhalencyclus van Kujuli 
wordt gegeven door De Goeje (1941, 76-
82). De Goeje erkent zijn tekortkomingen 
en dat er vele leemtes in dit verhaal 
zitten. Een deel van deze leemtes is zeer 
recentelijk ondervangen door een volumi-
neus werk waarin Wayana verhalen staan 
opgetekend, zowel in het Wayana als in 
een Franse vertaling (Chapuis/Rivière 
2003). Hierin staan meerdere versies, 
verhaald door meerdere personen, van 
de verhalen van Mopo en Kujuli (ibidem, 
35-221, 337-358). En samen met andere 
versies (Boven 1999; Schoepf 1985) 
hebben we dus een heel arsenaal aan 
verhalen. In 1997 is ook aan mij het ver-
haal van Mopo en Kujuli verteld (zie het 
tekstkader op de volgende pagina).11

Het verhaal van Mopo en Kujuli ver-
haalt niet enkel over de functie van de 
tukusipan als initiatiehut, maar toont 
tevens de symbolische betekenis van dit 

Figuur 5 
Het gepersoni-

fieerde huis.
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gebouw. Daarenboven wordt er gezegd 
dat de Tweeling, als ze nog in het ei zitten, 
verstopt wordt onder een omgedraaide 
cassavekookpot oha. Deze grote aarde-
werk kookpot oha dient in vele verhalen 
als schuilplaats (Chapuis/Rivière 2003, 
55, noot 67). Deze omgedraaide cassave-
kookpot heeft dezelfde dwarsdoorsnede 
als de tukusipan (fig. 6).12 Aardewerk is 
in deze hoedanigheid een symbool voor 
bescherming, in het bijzonder bescher-
ming van Cultuur (Duin 2000/01, 57).

Mopo en Kujuli, de scheppers van 
de Wayana, hebben de eerste tukusipan 
gebouwd. Deze versteende tukusipan 
ligt in het grensgebied van Suriname, 
Frans Guyana en Brazilië; nabij de bron 

van kreek Alama.13 Het is langs de 
kreek Alama dat de Wayana hun dorpen 
hadden in de 18de eeuw. Hier kwamen ze 
te wonen nadat ze van de Jari naar het 
noorden waren getrokken over het Tumuk 
Humak gebergte. Kailawa14 was de eerste 
Wayana die door dit gebergte trok. Kai-
lawa nam het op tegen mensendodende 
monsters en andere stammen tijdens 
zijn tocht naar het noorden. De verhalen 
over deze queeste worden verhaald in de 
gezangen kalau15 tijdens de initiatieriten 
in het gemeenschapshuis. De monsters 
die door Kailawa gedood zijn, staan afge-
beeld op de maluwana. Kuluwajak, de 
grote mensetende rups, is de grote baas 
van deze monsters en altijd afgebeeld aan 

Mopo Kujuli (ingekorte versie van de vertelling door Pëleka Makilu in 1997):

Lang geleden, heel lang geleden, in de tijd dat er nog geen mensen waren, was er de Schildpad 
Kuliputpë. Deze Schildpad hield de Jaguars meerdere malen voor de gek. Daarom willen de 
Jaguars Schildpad opeten. Later heeft Schildpad eieren. Deze eieren spreken tot Schildpad: 
“Mama, verberg ons bij oma Pad, Pëlë.” Schildpad gaat naar haar moeder: ”Verstop mijn kin-
deren, de Jaguars gaan me opeten.” Oma Pad verstopt de twee eieren onder een cassavekookpot 
opdat de Jaguars ze niet vinden. De Jaguars eten Schildpad op en het is oma Pad die de tweeling 
Mopo [en] Kujuli grootbrengt. De tweeling wordt groot en speelt met pijl en boog, maar als ze 
op een hokko ëwok [Crax alector] mikken, zingt deze: “Ik ben niet degene die je moeder heeft 
opgegeten, het zijn de Jaguars.” Dan gaan Mopo [en] Kujuli naar oma terug en vragen om uitleg. 
Oma zegt dat ze terug moeten gaan om te luisteren. Later spelen ze wat en maken een kleine 
tukusipan. Ze vragen oma om cassavedrank te maken en in dit kleine huis te zetten. De volgende 
ochtend is het een reusachtig grote tukusipan geworden, met heel veel drank. Er is zelfs een 
maluwana in, gemaakt van de plankwortel van een Kumaka [Ceiba pentandra] beschilderd met 
rode, gele en witte klei op een zwarte ondergrond. Nu willen Mopo en Kujuli geïnitieerd worden om 
volwassen te worden. ’s Morgens trekt Mopo het woud in naar het dorp van de Jaguars en begint 
de hertenbotfluit kapaujetpë te spelen, als hij het dorp nadert om hen te waarschuwen. “Ik nodig 
jullie uit om te drinken en ook om te eten,” zegt Mopo tegen het dorpshoofd. De Jaguars worden 
uitgenodigd voor een eputop, en worden gevraagd om de hoofdtooien olok te maken, de fluit te 
spelen en de kalau te zingen. “Goed,” zegt de leider van de Jaguars en zegt zijn dorpelingen dat 
ze uitgenodigd zijn. Er is een groots feest waarbij veel gedronken wordt. Dan speelt Kujuli op een 
magische fluit gemaakt van de klauwen van schildpad, die Pad had bewaard nadat de Jaguars 
deze hadden weggegooid. Er klinkt gedonder. Ook Mopo probeert de fluit en het gedonder ver-
sterkt. Kujuli zegt: “Het lijkt wel of er onweer aankomt!” Het dansen van de kalau begint, en het 
begint zeer hevig te regenen. “Ga schuilen,” zegt Mopo, “schuil!”. Enkel Këlepukë [Eira barbara] 
en zijn vrouw gaan niet schuilen. Hij zegt naar binnen te gaan, maar doet dit nooit. Vervolgens 
herinnert Mopo zich zijn moeder, dat zij is opgegeten door hen. Vervolgens veranderen ze de 
tukusipan in een grote steen. De Jaguars zijn ingesloten en de twee Këlëpukë trekken het woud 
in. Alle Jaguars zijn dood. Këlëpukë maakt nieuwe Jaguars en herovert het oerwoud.

Figuur 6
Tukusipan en oha 
(zie tevens fig. 3).
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beide zijden van de maluwana. Rechts 
is de mannelijke eluwa kant en links de 
vrouwelijke wëlïi kant. De mannelijke 
kant is gericht naar de opkomende zon, 
het oosten. De vrouwelijke kant is gericht 
naar de ondergaande zon, het westen. 
Bij deze oriëntatie is er in het noordelijke 
kwadrant ruimte voor pëlitë of tokokosi, 
mensendodende rupsen in het bos. In 
het zuidelijke kwadrant is er ruimte voor 
mulokot of kuto, mensendodende water-
monsters. Tijd is geen vector maar een 
spiraal, en het is in het gemeenschaps-
huis dat het fixatiepunt ligt. Hier komen 
verleden, heden en toekomst samen. 
Tevens is het een samenkomst van kunst, 
religie, filosofie en wetenschap.

Wayana kosmologie
De Wayana delen hun omgeving in vol-
gens drie binaire opposities:
a) het gecultiveerde dorp (ëutë), plek 

van de mens (kalipono), versus het 
wilde bos (itu), plek van monsters 
(kaikui) en watermonsters (ipo). 
Kwade geesten (jolok) komen zowel 
in het dorp als in het bos voor;

b) de plaats waar de zon opkomt (sisi 
mektopoinë) versus de plaats waar 
de zon gaat slapen (sisi eniktopoja). 
Dit is niet zuiver Oost en West, maar 
houdt rekening met de loop van de 
zon, inclusief azimut van zonne-
wendes en equinoxen;

c) stroomopwaarts (atuhpono) versus 
stroomafwaarts (ametak).

Deze drie binaire opposities vinden we 
terug in de werelden boven en onder ‘onze’ 
wereld. De werelden hierboven en hier-
onder zijn gebaseerd op aardse beleving 
en hebben dus ook wouden en rivieren. 
Eliade (1974, 259) heeft aangetoond hoe 
drie onderling verbonden werelden zijn 
verbeeld in het symbolisme bij de noord- 
en centraal-Aziatische sjamanen. Bij deze 
culturen wordt het Universum opgevat 
als bestaande uit drie niveaus – hemel, 
aarde, onderwereld – verbonden door een 
centrale as. Dit idee is tevens aanwezig in 
noordelijk Zuid-Amerika (Wilbert 1981; 
1993). Ook bij de Wayana zien we dit 
model terug; het Universum bestaande 
uit drie niveaus: hemel, aarde en onder-
wereld.
i) Kapu, de hemel; Kujuli pata, ‘Kuju-

li’s plaats’, is in de hemel. Naar deze 
plaats van de Schepper Kujuli – een 
van de Mythische Tweeling – keren 
de zichtbare zielen van de overle-
denen terug. Kulum pata is ook in de 
hemel. Dit is de plaats van Kulum, de 

Koningsgier [Sarcoramphus papa].
ii) De aarde waarop wij leven. Dit was 

lang geleden in de hemel en is als 
jehmanali,16 ofwel de takken, bla-
deren en zand dat in de bocht van 
een rivier drijft.

iii) De ‘andere wereld’ bevindt zich onder 
de aarde. We kunnen deze wereld 
binnengaan via gaten in de grond; via 
een grafkuil, of de Wayana gronddrum 
(ehpa). In de wereld ‘hieronder’ is elk 
aspect van het leven omgekeerd; zo 
komt de zon op in het westen en gaat 
onder in het oosten, en wanneer het 
dag is op aarde, is het nacht in deze 
‘andere wereld’.

Orale traditie stelt dat de grote gemeen-
schapshuizen representaties zijn van de 
kosmos (fig. 7). Het dak is het firmament, 
welke wordt opgehouden door staanders 
van steenhard hout. De dwarsbalken zijn 
wolken, of Kujuli pata. De vloer is de 
aarde, en beneden is de ‘andere wereld’. 
Alles is met elkaar vervlochten, zowel in 
directe beleving als in metafoor. Het huis, 
gebouwd als een replica van de kosmos, 
wordt het Universum zelf.

In de laatste alinea’s van de in 1975 
opgenomen versie van het verhaal van 
Mopo en Kujuli (Schoepf 1985, 132) staat 
dat Kujuli naar de hemel klimt. Zijn broer 
wordt het sterrenbeeld inau, de Pleiades, 
en hij zal zelf achter hem plaatsnemen, 
goed in het midden,17 en achter hem zal 
Orion verschijnen.18 Reichel-Dolmatoff 
heeft het hemels gemeenschapshuis, plek 
van de voorouders, op basis van zijn infor-
manten in de Vaupés regio in noordwest-
Amazonia, gelokaliseerd: “It consists of a 
huge hexagon formed by the stars Pollux, 
Procyon, Canopus, Achernar, T3 Eridani, 
and Capella. The center of this hexagon 
is said to be Epsilon Orionis, that is, the 
central star in Orion’s belt” (Reichel-Dol-
matoff 1982, 167). In het midden van dit 
kruis, en daardoor in het centrum van dit 
hemels gemeenschapshuis, staat Orion. 
De Wayana zeggen dat inau het eerste 
sterrenbeeld is. Als de Pleiaden in april 
ondergaan,19 nog voor de andere sterren 
van het hemels gemeenschapshuis, 
begint de grote regentijd, precies zoals 
we in het verhaal van Mopo en Kujuli ver-
nemen dat zij de regen aankondigen. Het 
hemels gemeenschapshuis uit de Vaupés 
regio dat voornamelijk bestaat uit sterren 
van de eerste orde is nooit beschreven 
bij de Wayana. Dit wil niet zeggen dat 
dit idee nooit bestaan heeft; niet enkel 
omdat het grote overeenkomsten ver-
toont met de verhalen van Mopo en 
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Kujuli, maar ook omdat de initiatieriten 
in maart/april plaatsvonden, tijdens de 
heliacalische ondergang van het hemels 
gemeenschapshuis, wanneer de plaats 
van de voorouders ‘op aarde komt’.

Een gemeenschap is niet meer dan 
een geheel van de relaties waaruit ze 
bestaat. Dit is tevens een uitdrukking 
die gebruikt wordt om een nederzetting 
te kenmerken. Dit relationele aspect 
wordt bovendien versterkt door de 
microkosmische aard van het gemeen-
schapshuis. Dit koepelvormige rondhuis 
symboliseert het Universum, sterker nog 
het is het Universum. Hieruit kunnen we 
concluderen dat er voor de Wayana geen 
gemeenschap bestaat buiten de neder-
zetting.

Conclusie
Deze casestudy is geen symbolische 
studie naar de betekenis van een voor-
werp, maar een onderzoek naar de mate-
riële weergave van een betekenis. Met 
behulp van het gecombineerde model van 
Schiffer en Rapoport is getracht te zoeken 
naar het creërende idee achter architec-
tuur. Architectuur is het materiële resul-
taat van de mens om kunst, religie, filo-
sofie en wetenschap samen te brengen; 

om Natuur in Cultuur te veranderen. Het 
huis is het grootste artefact dat de mens 
pleegt te bouwen. Het grootste artefact 
symboliseert het grootste element van de 
natuur, het Universum zelf. Bij de bouw 
van een gemeenschapshuis stelt het 
dorpshoofd zich gelijk aan de mythische 
Tweeling die het eerste gemeenschaps-
huis bouwde. Dit eerste gemeenschaps-
huis werd veranderd in steen en bevindt 
zich op de waterscheiding tussen Suri-
name en Brazilië. Deze vorm vinden we 
tot op de dag van vandaag terug in de 
bouwstijl. De mythische Tweeling bouwde 
dit gemeenschapshuis om geïnitieerd 
te worden, precies zoals vandaag de 
dag de Wayana worden geïnitieerd en 
opgenomen in de Wayana samenleving. 
Het schema dat achter de bouw van het 
gemeenschapshuis ligt, is groots; het 
representeert het Universum zelf. Buiten 
is Natuur en heersen de monsters, binnen 
is Cultuur en heerst de mens. Wanneer 
deze gemeenschapshuizen niet meer 
gebouwd zullen worden, zal de cyclische 
tijd ophouden te bestaan. Jongeren 
zullen niet meer geïnitieerd worden en de 
Wayana gemeenschap zal ophouden te 
bestaan.

Deze case-study bij de Wayana geeft 
een archeoloog inzicht over de processen 
en ideologie achter materiële cultuur. 
Zelfs bij jagers/vissers met slash-and-
burn tuinbouw blijken er grootse ideeën 
schuil te gaan achter wat op het eerste 
gezicht een eenvoudige hut lijkt. Vaak 
zijn elementen onderling verbonden, 
zonder dat de verbinding duidelijk is. Een 
mooie illustratie hierbij is de samenstel-
ling van een melodie zoals verwoord 
door Buytendijk in zijn beschrijving van 
het wezen van de mier: “Het belangwek-
kende en raadselachtigste is juist, hoe uit 
elementen het geheel wordt gevormd, 
zooals uit noten eene melodie wordt 
samengesteld. Deze vorming van echte 
eenheden, waarbij de deelen organisch 
samenhangen en geconcentreerd zijn 
om één bepaald doel, harmonisch in den 
tijd aflopen, variëerend naar bijzondere 
omstandigheden met behoud van het 
type, als een melodie die dezelfde blijft in 
vele toonaarden getransponeerd” (Buy-
tendijk 1922, 87). Hetzelfde geldt voor 
de Wayana tukusipan met zijn maluwana. 
Men kan de maten opnemen en een 
technische beschrijving geven van het 
gebouw en de versierde schijf, maar dan 
wordt de essentie gemist. Het verhaal 
van Mopo en Kujuli illustreert het func-
tionele en symbolische element van dit 

Figuur 7
Het gemeenschaps-
huis als beeld van 
het universum.
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gemeenschapshuis en zijn vorm. Het ver-
wijst naar een feesthut voor overgangs-
rituelen in de vorm van een kale rotstop 
op de waterscheiding tussen Brazilië en 
Frans-Guyana. Het gemeenschapshuis 
is de plek waar de normen en waarden 
onderstreept worden; dit is de plek waar 
geschiedenis plaatsvindt, precies zoals 
bij de Scheppers van de mens, Mopo en 
Kujuli. De maluwana is het mooiste voor-
beeld van de samenkomst van verschil-
lende elementen. Ten eerste moet deze 
versierde schijf er mooi uitzien, een echt 
kunststukje. Ten tweede is het functioneel 
en hangt als verzwarend element onder 
het centrerende deel van de daksparren. 
Ten derde wijst het op de monsters uit 
het omringende woud. Mensenetende 
monsters die lang geleden gedood 
werden door Kailawa, de eerste Wayana 
die door het Tumuk Humak gebergte naar 
de Aletani trok. Het huis is dus meer dan 
een technische samenstelling van palen 
en palmbladeren. Het huis biedt bescher-
ming tegen de omgeving door middel 
van materialen uit diezelfde natuurlijke 
omgeving welke getransformeerd zijn in 
cultuur.

Noten
1 Vandaag de dag zijn er circa duizend Wayana 
en Apalai, die wonen in 21 dorpen langs de 
Aletani en Lawa, of Boven Marowijne, grens-
rivier tussen Frans Guyana en Suriname. Met 
uitzondering van twee conglomeraties van 
meer dan 100 inwoners is er een gemiddelde 
van 15 tot 20 inwoners per nederzetting.
2 Ten eerste wil ik de Wayana bedanken voor 
hun gastvrijheid, belangstelling en het onder-
wijs in hun cultuur en geschiedenis. Met name 
Ronnie Tïkaimë en zijn familie, Tasikale Aloupki 
en Takwali Kulisa. Ten tweede, allen die mijn 
verhalen hebben aangehoord. Voor hun 
financiële bijdrage, voor mijn bezoek aan de 
Wayana in 1998 en 1999, wil ik het Reiman-
de Bas Fonds, p/a Prins Bernard Cultuurfonds, 
bedanken.
3 Architectuur ontwikkelt zich en steeds meer 
Wayana bouwen huizen met muren naar voor-
beeld van Surinaamse huizen of de huizen van 
de Brazilianen. Ook de Fransen zijn sinds 1980 
met huizenbouwprogramma’s gestart, waar-
onder de bouw van scholen. Maar de oudere 
Wayana hanteren bij voorkeur de traditionele 
bouwwijzen.
4 Deze centrale paal heeft geen dragende 
functie, maar kan gezien worden als axis 
mundi (zie Wilbert 1981).
5 Kroniekschrijvers beschrijven ‘rondhuizen’ 
in de Antillen en Guyanas. Onder andere de 
otoman en tukusipan van de Wayana tonen 

aan dat huizen, beschreven als ‘rondhuis’ naar 
het dak, een rechthoekig grondplan kunnen 
hebben. Archeologen moeten hier rekening 
mee houden bij hun analyses van paalgatfor-
maties.
6 Betekent ‘centraal’ in het Arawaks, terwijl de 
Yekuana een Caribische groep zijn.
7 De Jivaro (Descola 1993; Flornoy 1939) 
hebben een afwijkende huisvorm met een 
lineair basispatroon. Ook bij de Jivaro is het 
gemeenschappelijke huis verdeeld – in een 
mannelijk domein tankamash, vergelijkbaar 
met de annaka, en een vrouwelijk domein 
ekent, vergelijkbaar met de asa – met een 
onzichtbare barrière, maar deze verdeling is 
niet concentrisch. Bij de Barasana (S. Hugh-
Jones 1979; C. Hugh-Jones 1979) zien we 
een combinatie van een concentrische en een 
lineaire ordening. Privé, ofwel het vrouwelijk 
domein, omcirkelt het mannelijk domein, 
waarbij de mannelijke ingang en het publieke 
domein naar het oosten zijn georiënteerd, en 
de vrouwelijke ingang in het westen ligt.
8 Coudreau (1893) noemt het huis voor de 
gasten otomane.
9 In het Wayana betekent tëwekaktai ‘baren’. 
Dit is ook de benaming voor de groene ruimte 
rondom het dorp, omdat vrouwen hier hun kin-
deren ter wereld brengen. Individuen worden 
via initiatieriten opgenomen in sociale forma-
ties en doen zo de gemeenschap voortbestaan. 
Deze ‘sociale’ geboorte vindt, in tegenstelling 
tot de ‘biologische’ geboorte, binnen het dorp 
plaats.
10 Daar de naam ‘Wayana’ een verzamelnaam 
is voor vele stammen, zoals daar zijn Upului, 
Okomëjana en vele anderen, zijn er in de orale 
traditie der Wayana meerdere namen voor een 
en dezelfde persoon. Zo is Kujuli onder andere 
ook bekend onder de naam Umale en Okaia, 
en Mopo alias Kumawale. De namen Mopo en 
Kujuli worden met name gebruikt door vertel-
lers van Apalai afkomst. Hier meldt De Goeje 
(1941, 77, noot 1) dat Kujuli de ‘jongere broer’ 
uit de (Zuid-)Amerikaanse tweelingmythe is 
en dat de ‘oudere broer’ vermoedelijk samen-
hangt met de ‘eerste medicijnman’ en de ‘man 
zonder dijbeen’ ofwel het sterrenbeeld Orion. 
Deze ‘oudere broer’ is Mopo. De Goeje is terecht 
van mening dat dit verhaal niet van christelijke 
oorsprong is, zoals Coudreau meende en later 
ook Hurault suggereert (1968, 10).
11 Deze versie komt grotendeels overeen met 
het laatste deel van het eerste verhaal van 
Kuliyaman (Chapuis/Rivière 2003, 78-93), de 
versie van Opoya (ibidem, 132-141) en die van 
Pelipïn (ibidem, 210-219).
12 Een tukusipan gemaakt van aardewerk wordt 
genoemd door Kuliyaman in het verhaal van 
de grote brand Wapotoimë (Chapuis/Rivière 
2003, 157).
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13 De link tussen dit verhaal en de kale rotstop 
wordt door Chapuis/Rivière (2003, 141, noot 
326) in twijfel getrokken.
14 De door de auteur verzamelde verhalen 
worden op dit moment uitgewerkt en in hun 
context geplaatst, maar voor wie alvast wil 
gaan lezen: enkele verhalen over Kailawa 
staan opgeschreven in Chapuis/Rivière (2003, 
647-776).
15 De gezangen kalau zijn uitgeschreven en 
vertaald in het tweede deel van Chapuis/Rivière 
(2003, 931-1035).
16 De Goeje (1941) zegt dat de aarde ehem-
anali heet in het Wayana.
17 “Moi, je prendrai place bien au centre, der-
rière lui” (Schoepf 1985, 132).
18 Wanneer de verteller hier superpositie 
bedoeld, dan is Jalaka niet het sterrenbeeld 
Hyades, maar tevens Orion, zoals reeds gesug-
gereerd door De Goeje (1941, 77, noot 1). De 
constellatie Hyades wordt door de Wayana 
immers jalamatatpë, ‘onderkaak’, genoemd. 
Dit toont aan dat het noodzakelijk is de tekst 
tevens in de originele taal weer te geven. En 
oma Pad neemt plaats achter hen. Bijgevolg is 
het dus mogelijk Pëlë ihku, het sterrenbeeld 
van de Pad, te interpreteren als Sirius.
19 Zie voor een korte verhandeling over Wayana 
astronomie: Duin in druk (in Zenit, 2005).
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