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De sluwe, listige maar meedogenloze spin Anansi is de held van de Caraïben. Geen tegenstander zo sterk, 

geen vijand zo gevaarlijk of Anansi is hem te slim af. Anansi stamt uit de religie van de Asante uit Ghana 

en is met de slavernij mee naar de Caraïben verhuisd. Daar is hij het symbool van het stille verzet tegen de 

slavenhouders geworden: Anansi, de nietige spin, verslaat zijn sterkere vijanden niet door spierkracht maar 

door woorden en slimheid. 

 De oorsprong van Anansi 

Anansi is de spinnenheld van de Asante in Ghana. Aan het einde van de 17e eeuw is er een groot en machtig 

Asante-koninkrijk ontstaan dat tot het einde van de 19e eeuw standhield. Toen is het door de Engelsen 

verslagen, ingelijfd in hun toenmalige Goudkust (Gold Coast) kolonie, waaruit in 1957 het huidige Ghana 

ontstaan is. De Asante, de talrijkste van de bevolkingsgroepen van Ghana, hebben nog steeds een koning 

(sinds 1999 Koning Osei Tutu II). Hun taal, het Asante, is de meest gesproken variant van het Akan of Twi. 

Anansi in de Caraïben 
 

Door de slavenhandel in de 17e, 18e en 19e eeuw zijn veel Afrikanen naar de Caraïben gebracht. De 

Anansiverhalen zijn meegereisd en hebben zich over bijna de hele Caraïben verspreid. Op Aruba, Curaçao 

en Bonaire vinden we ze – in het Papiaments – terug als cuentanan di Nanzi en in Suriname heten ze in het 

Sranantongo Anansi-tori. Allebei betekent dat letterlijk Anansiverhalen. De verhalen hebben zich wel 

aangepast aan de nieuwe omgeving. Sommige verhalen spelen zich nu op plantages af waar Anansi 

bijvoorbeeld voor de koning werkt. De ene keer moet hij hinderlijk onkruid wegkappen, de andere keer 

aardappels rooien of meehelpen om suiker te kappen en te verwerken. Daarnaast heeft Anansi nog maar 

weinig tot geen contact meer met de spirituele wereld: de oppergod Nyame is bijvoorbeeld vervangen door 

Tijger. Meer nog is Anansi symbool geworden voor de machteloze, onderdrukte Afrikaan op de plantages 

en Tijger de machtige onderdrukker. De kleine Anansi weet dat hij veel minder sterk is dan Tijger, maar hij 

is hem altijd te slim af. Zoek op Youtube op Nanzi en Tijger voor een verhaal in het Papiaments 

(Nederlands ondertiteld) uit het project “Anansi Masters”  over Kompa Nanzi en Cha Tigu zoals ze in het 

Papiaments heten. 

Uit deze en de honderden andere filmpjes van Anansi Masters blijkt dat het vertellen van Anansi-verhalen 

nog altijd gebeurt op de Antillen, Suriname, Ghana, Nederland en nog vele andere plaatsen in de Caraïben 

en zelfs de Verenigde Staten. Op de Maagdeneilanden is Anansi ook een bekend figuur. In het Afro-

Vlaams van de huidige Amerikaanse Maagdeneilanden (gesproken tussen grofweg 1800 en 1987) zijn er 

ook Anansi-verhalen overgeleverd. Deze verhalen draaien meestal rond Anansi en Tekoma. De naam 

Tekoma komt van Ntikuma, die in de oorspronkelijke Asante verhalen de oudste zoon van Anansi is. In de 

overgeleverde verhalen van de Amerikaanse Maagdeneilanden wordt Tekoma afwisselend aangeduid als 

Anansi’s schoonzoon, schoonvader of zwager. Tekoma vervult ook vaak de rol die bijvoorbeeld Tijger 

inneemt in versies in het Papiaments of het Sranantongo. 
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Liederen over het bestaan van de zwarte Curaçaose bevolking vóór en na 1863 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 


