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Voorwoord

In dit boek staan volksverhalen over de spin 

Anansi.

Volksverhalen worden soms al honderden 

jaren doorverteld.

De volksverhalen over Anansi zijn voor het 

eerst verteld in West-Afrika.

Anansi zou daar zijn geboren, in het

West-Afrikaanse land Ghana.

Anansi betekent spin in de taal van de Akan.

De Akan is een volk uit Ghana.

De verhalen van Anansi zijn erg belangrijk 

geweest voor de bevolking in Ghana.

Tussen 1550 en 1700 werden veel mensen 

uit Ghana opgepakt en als slaaf naar het 

Caribisch gebied gebracht. 

Daar moesten ze hard werken.

Veel slaven zijn overleden door honger, 

geweld of uitputting.

De slaven mochten niks van hun eigen cultuur 

meenemen.

Maar de verhalen van Anansi konden stiekem 

worden verteld.
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En zo zorgden de verhalen voor troost bij

deze onderdrukking.

Ook werden de verhalen van Anansi een teken 

van protest.

De spin Anansi is klein, maar wel heel slim. 

Hij is zo het voorbeeld van de slaaf geworden.

Een ander personage uit de verhalen van 

Anansi is Tijger.

Tijger is sterk, maar dom.

Hij is het voorbeeld van de onderdrukker, 

de baas van de slaven.

De slaven uit Ghana namen hun verhalen mee 

naar het Caribisch gebied. 

En zo werd de spin Anansi ook bekend in 

Suriname, Aruba, Curaçao, Jamaica, de 

Nederlandse Antillen, en zelfs in het zuiden 

van de Verenigde Staten.

Op de Nederlandse Antillen en Aruba wordt 

de spin Nanzi genoemd.

Veel mensen uit Suriname en de Antillen 

wonen nu in Nederland en zo kwamen de 

Anansi-verhalen ook mee naar ons land.
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Meer over Anansi

Anansi is een magisch dier volgens de Akan, 

het volk waar Anansi vandaan komt.

Anansi kan een draad spinnen die helemaal 

naar de hemel gaat.

Zo kan hij op en neer tussen de hemel en de 

aarde, en vormt hij een verbinding tussen God 

en de mensen.

Anansi vertelt God wat er op aarde gebeurt.

Anansi is een magisch wezen, maar hij is niet 

alleen goed.

Hij is ook heel sluw.

Altijd is hij bezig precies te krijgen wat hij wil: 

eten, slaap, rust, geld.

Hij vindt het niet erg om daarvoor te moeten 

stelen of bedriegen.

Tegelijkertijd is hij hier ook heel eerlijk over.

En hij is moedig en slim.

Anansi is een kleine held die het altijd wint 

van de sterken. 

De Anansi-verhalen kun je goed lezen, 

maar de verhalen zijn vooral bedoeld om 

te vertellen.



10

Vooral in Suriname worden de verhalen nog 

regelmatig verteld.

Anansitori’s heten de verhalen in het 

Surinaams.

De mensen gaan dan in een grote kring bij 

elkaar zitten, en een verteller begint met een 

Anansitori.

Ondertussen doen de luisteraars enthousiast 

mee. Ze laten merken wat ze van het verhaal 

vinden. En soms begint een luisteraar zelf 

met een andere Anansitori.

Een Anansitori vertel je eigenlijk alleen 

’s avonds. Als je ogen al zwaar zijn van de 

slaap. 

Wil je overdag een Anansitori vertellen? 

Dan moet je eerst een wimper uittrekken. 

Want dan moet je knipperen met je ogen en is 

het alsof je slaap hebt.
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Hoe Anansi slim werd

Iedereen weet het: de spin Anansi is slim.

Anansi is heel erg slim.

Op een dag is hij slim geworden.

Op die dag ligt Panter in de zon aan eten 

te denken.

Hij heeft vanmorgen een vis, een eend én een 

varken opgegeten.

Maar nog steeds heeft hij honger.

Panter bedenkt een plan.

Hij wil heel veel dieren tegelijk opeten.

Plotseling begint hij te schreeuwen en 

te brullen.

Iedereen kan het geluid horen.

Dan gaat Panter onder een palmboom liggen.

Hij beweegt niet meer.

Hij doet net of hij dood is.

Veel dieren komen voorzichtig kijken.

De dieren zijn blij dat Panter dood is.

Iedereen was bang voor hem.

De apen beginnen te dansen van vreugde.

De andere dieren dansen mee.
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Na een tijdje durven de dieren vlak bij Panter 

te komen.

Een papegaai trekt aan de snorharen.

De apen trekken aan zijn staart.

De mieren kruipen in zijn oren.

Een schildpad knaagt aan zijn poten.

Anansi zit in de palmboom.

Hij heeft alles gezien.

Anansi zakt aan een dunne draad naar 

beneden.

Met zijn fluit speelt hij een vrolijk muziekje.

Alle dieren dansen om Panter heen.

Het plan van Panter loopt goed.

Hij heeft zijn ogen een heel klein beetje open.

Zo kan hij precies zien wat er gebeurt.

Herten graven een groot gat.

Het gat is nu diep genoeg.

De dieren willen Panter optillen.

Anansi kijkt toe en geeft tips.

‘Eén, twee ...’

Plotseling springt Panter overeind. 

Met zijn sterke klauwen slaat hij om zich heen.


