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Anansi – de Slimste
Meester Superspin Anansi zat te piekeren: Stel je voor dat er iemand bestaat die slimmer is 

dan ik… Dat kon hij niet hebben, dus besloot hij de wereld in te trekken en alle Slimheid op te 

kopen. Inderdaad ontmoette hij hier en daar iemand die een heel speciale slimheid bezat, maar 

niemand lukte het om van Anansi’s slimmigheid te winnen. Anansi troggelde alle Slimheid en 

Slimmigheidjes van iedereen af en borg ze op in zijn kalebas-mandje. 

Toen hij thuiskwam, begon hij weer te piekeren: Waar moet ik alles verstoppen? Boven in de 

katoenboom kakantri, bedacht hij. Hij hing zijn kalebasje aan een draadje om zijn nek en begon 

te klimmen. Maar de kalebas danste op zijn buik en zat hem dusdanig in de weg dat hij maar niet 

hogerop kwam. Steeds als hij halverwege de stam van de boom was, gleed hij weer terug. En 

terwijl hij zo aan het modderen was, hoorde hij opeens de stem van zijn zoontje van zeven jaar: 

“Pa, waarom heb je die kalebas op je buik gehangen? Waarom doe je hem niet op je rug, als een 

rugzak, dan klim je in een wip naar boven!”

Anansi schrok geweldig. “Verdraaid nog aan toe, hoe komt die jongen erop? De hele wereld 

heb ik afgereisd en mijn eigen vlees en bloed blijkt slimmer dan ik!”. Woedend gooide Anansi 

de kalebas op de grond. Die brak in vele stukken en alle Slimheid en Slimmigheidjes vlogen weg, 

de wereld in. Maar vergis je niet…een groot aantal is bij Anansi gebleven en slimheid is erfelijk, 

zoals iedereen weet. 

Anansi is een mythische spin uit volksverhalen uit West-Afrika en de Caraiben. Anansi wordt 

gezien als symbool van de zon. Zoals de zon in de hemel staat te stralen, zo zit de spin in 

z’n web met z’n poten als stralen van de zon. En zoals de zon op- en ondergaat, zo stijgt 

en zakt de spin aan z’n draad. Kenmerkend 

voor de Anansi-Tori (zoals de verhalen in 

Suriname genoemd worden) is dat Anansi zijn 

tegenstanders steeds te slim af is. Anansi zal 

altijd overleven, in welke cultuur hij ook terecht 

komt. Hoe groot en hoe machtig die andere 

cultuur ook is, uiteindelijk is de spin slim 

genoeg om zich erin te verweven. 

Bron: “Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Dieren. 

Dierenverhalen uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, 

Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische 

verteltraditie” Lemniscaat, Rotterdam, 1990.
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