
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Las telas transgresoras de la araña Anancy en el archipiélago de San Andrés,
Vieja Providencia y Santa Catalina (Colombia) y en la provincia Atlántica de
Limón (Costa Rica)

Pochet Rodriguez, L.M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Pochet Rodriguez, L. M. (2008). Las telas transgresoras de la araña Anancy en el
archipiélago de San Andrés, Vieja Providencia y Santa Catalina (Colombia) y en la provincia
Atlántica de Limón (Costa Rica). [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/las-telas-transgresoras-de-la-arana-anancy-en-el-archipielago-de-san-andres-vieja-providencia-y-santa-catalina-colombia-y-en-la-provincia-atlntica-de-limon-costa-rica(2ab27aee-5c8c-40ce-9e3e-44ad46c194ce).html


 

 295 

Anasi’s grensoverschrijdende spinnenwebben 

 

Deze dissertatie onderzoekt de Anansi verhalen in de Colombiaanse archipel San Andrés, 

Vieja Providencia en Santa Catalina en de Costa Ricaanse Caribische provincie Limón. Door 

middel van een analyse van de Anansi verhalen, gebaseerd op Bakhtin’s concept van 

carnaval, toont deze dissertatie aan hoe de verhalen de sociale orde betwisten.  Om dit te aan 

te tonen, heb ik de volgende stappen genomen: 

• Het traceren van de oorsprong van Anansi verhalen en hun verspreiding in Midden- en 

Noord-Amerika; 

• Een inhoudelijke analyse van de verhalen om de weerspiegeling van de algemene sociale 

context te tonen;  

• Aantonen hoe het gebruik van bedriegende en carnavaleske stijlfiguren een overtreding 

van de gevestigde orde provoceert en hoe deze zich weerspiegelen in de Anansi verhalen 

en in het karakter van de Spin Anansi zelf.  

De Anansi verhalen zijn ontstaan bij de Akan, een volk wat leeft in de West-Afrikaanse 

kustgebieden van zuidelijk Ghana, Togo en Ivoorkust. Het was de Asante, een Ghanese 

etnische groep binnen de Akan, die de Anansi verhalen naar Midden- en Noord-Amerika 

bracht. Mijn doel was de schakel tussen de twee regio’s te onderzoeken. Dit deed ik door 

middel van historiografische onderzoek, wat mij toestond het traject van de verhalen naar 

Colombia en Costa Rica te traceren en de overeenkomsten tussen de verhalen in beide landen 

nauwkeurig vast te leggen. De slavenhandel en de stichting van Britse ondernemingen in de 

kolonies – de manier waarop de uitbreiding van de Nieuwe Wereld plaatsvond – hielp de 

verspreiding van Anansi verhalen in Midden- en Noord-Amerika. Dit is belangrijk aangezien 

Anansi verhalen geneigd zijn om vooral in Britse kolonies te verschijnen. 

De tweede stap van Anansi’s reis van Ghana naar het Caribische gebied is de voormalige 

Britse kolonie Jamaica, een overslagpunt waaruit slaven naar andere plaatsen in het 

Caribische gebied zoals Costa Rica werden gedistribueerd.  Belangrijk historische bewijs voor 

de Akan kan worden gevonden in Jamaica, waar 300 Afrikanen, afkomstig van de 

zogenoemde “Gouden Kust” een marron nederzetting vestigden op het eiland. Bovendien was 

de Akan tegen de achttiende eeuw de meest vooraanstaande etnische groep van Jamaica 

geworden. Later kwamen hun nakomelingen, bekend als de Mina, zich vestigen in Costa Rica. 

Taalkundige onderzoek heeft aangetoond dat de Akan een dominante etnische groep in de 
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Colombiaanse archipel is, wiens lokale Engelse creool hetzelfde is als dat gesproken in 

Jamaica en Limón.  

Een andere belangrijke vraag die ik stel aangaande de continuïteit van de Afrikaanse 

Anansi verhalen in Midden- en Noord-Amerika is of de verhalen zijn veranderd of hetzelfde 

zijn gebleven. Na het verzamelen van 150 Anansi verhalen afkomstig uit vier verschillende 

locaties in Afrika, Jamaica, Colombia en Costa Rica analyseerde ik de structuur van het 

Anansi verhaal om de overeenkomsten en verschillen vast te stellen. Een inhoudelijke 

vergelijking tussen Caribische verhalen en Afrikaanse verhalen liet veel identieke kenmerken 

zien. Een zo’n overeenkomst is de verwijzing naar de verhalen: ze staan standaard bekend als 

'Anansi verhalen' en hun hoofdprotagonist is de Spin Anansi. Lezers kunnen de vertelling 

herkennen hoe de naam van de spin ook vertaald of gespeld wordt: "Anancy", "Anansi", 

"Nancy", "Broer", "Beda", "Zus", "Sist" of  “Hermano Araña”. Een ander frequent 

voorkomend karakter is Ntikuma (ook bekend als "Tacuma", "Tocuma", "Tocumá" of 

"Tucuma"), wiens rol afwisselend de zoon of de vriend van Anansi is. Ook identificeer ik 

andere terugkerende karakters zoals Alligator, Kat, Hond, Konijn, Brother Wheeler, Slang en 

Aap, wiens interacties  met Anansi gebaseerd zijn op conflicten, vieringen, gevechten en 

vriendschap. De terugkerende thema’s staan toe dat lezers, ondanks het feit dat de vertellingen 

een verschillende oorsprong hebben, hetzelfde verhaal herkennen.  

Het doel van hoofdstuk IV is die Anansi verhalen bijeen te brengen die een gelijk 

raamwerk bezitten. Dit deed ik door op mijn werk van een aangepaste versie van het 

morfologische voorstel van Propp toe te passen, wat erkenning van het bestaan van zeer 

overeenkomstige verhalen toestaat. Hoewel de individuele vertellingen kunnen verschillen 

door het aanvullen of weglaten van details door de verteller, blijft de kern hetzelfde. 

In deze dissertatie wordt ook de sociale orde binnen de verhalen overdacht. De 

verhouding tussen tekst (het verhaal) en context (de omgeving waarin de actie van het verhaal 

plaats vindt) wordt gecreëerd door beschrijvingen van omgeving en actie te verstrengelen. 

Door niet alleen  toespelingen te aan te reiken  maar ook door karakters af te beelden wiens 

omgeving  bijvoorbeeld dezelfde exploiterende omstandigheden kennen als de Afrikaanse 

nakomelingen die de verhalen vertellen, staan zij samen toe dat de lezer zich verbonden voelt. 

Een voorbeeld van dit dialogisme is de toespeling op de slavenreis van de Akan naar Midden- 

en Noord-Amerika, dat zichtbaar wordt in het terugkerende thema van water en verschillende 

gebeurtenissen die hierop betrekking hebben. Andere zinspelingen naar de omgeving zijn de 

frequente referenties naar de zoektocht naar voedsel en een beschrijving van een weerbeeld 

wat lijkt op het weerbeeld van regio’s waar Anansi verhalen worden gevonden. Machtsrelaties 
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blijken een andere overeenkomst te zijn tussen de verhalen en een aanwijzing om te begrijpen 

hoe karakters een her-creatie worden van echte mensen worden die vechten om zichtbaar te 

worden in slechte omstandigheden. Het patriarchaat is een prominent voorbeeld van zulke 

machtsrelaties. In Limón worden referenties gevonden naar de spoorwegbouw en de 

bananenplantages, wat automatisch de komst van Afrikanen naar Costa Rica inhoudt, en met 

hen, de verspreiding van hun mondelinge traditie, inclusief de Anansi verhalen. De rol van de 

omgeving helpt ook het belang van de verteller uit te leggen. Hij of zij heeft de hoofdrol in 

zowel de Afrikaanse, Caribische en Amerikaanse versies van het verhaal. Als de stem die bij 

machte is vernieuwingen en het voorbijgaan van de tijd beschrijven, staat de verteller ook toe 

dat het publiek zichzelf in een specifieke tijd en plaats laat plaatsen. 

Men kan zeggen dat sommige verhalen een bijkomende moraal bevatten, hoewel dit niet 

hun doel is. Sommige studies beweren dat Anansi verhalen immorele waarden aanmoedigen, 

een gezichtspunt wat ik niet deel aangezien de kwestie van moraliteit afhangt van de manier 

waarop de verhalen worden gelezen en geïnterpreteerd. Nochtans ben ik het eens met 

diegenen wiens analyse van Anansi op deze ambivalentie is gebaseerd en vanuit deze 

ambivalentie een uitdaging van het establishment opmerken. Ik gebruik de inhoud van de 

verhalen dan ook om omstreden standpunten verder te onderzoeken. Maar de moraliteit van 

de verhalen is dus geen kwestie die ik in deze dissertatie behandel. Mijn benadering plaats 

Anansi niet binnen een manicheïstische interpretatie, hoewel het soms noodzakelijk kan zijn 

morele aspecten te herzien om breuk en ambivalentie te begrijpen. Op de gebieden die ik 

analyseer, toon ik aan hoe de verhalen een ludiek moment afbeelden om wensen en zorgen te 

sublimeren. Men kan waarden vinden met betrekking tot solidariteit en overleven in harde 

omstandigheden. Naast etnische relaties en legalisatie wordt ook het probleem van (raciale) 

vermenging in Anansi verhalen beschreven. Bovendien is marronage een andere link om de 

aanwezigheid van de Akan in Midden- en Noord-Amerika na te gaan, aangezien men zegt dat 

de eerste Jamaicaanse slavenopstand door Akan werd geleid. 

Het verbreken van de sociale orde is een belangrijk onderdeel in Anansi verhalen. Het 

begrip "carnivalisering" vermindert Anansi verhalen niet tot een manicheïstische interpretatie 

en staat daarmee toe dat het publiek de multidimensionale natuur van de oplichter begrijpt. 

Carnaval staat toe dat de onderdrukte bevolking de macht met zijn bijbehorende elementen 

uitdaagt met verachting, kritiek en abolitiesymbolen. De essentie van carnaval, net zoals de 

essentie van de Spin Anansi, is improvisatie. Het is een moment van toestemming: een 

periode voorafgaand aan Vastentijd en het traditionele vasten en abstinentie, wanneer mensen 

de gelegenheid hebben om instinctieve behoeften zoals honger en seks te bevredigen en zich 
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uit te leven in  hedonisme en anarchisme. Carnaval wordt gekenmerkt door uiterlijke tekens 

zoals kleur, maskers, dans, parade en trommels, die helpen een orgiastische sfeer te creëren 

waarin spanningen en repressie kan worden losgelaten.  

De Spin Anansi is een tweezijdig karakter omdat hij zowel creëert als vernietigt; god en 

duivel, held en schurk, meester en slaaf. Soms verschijnt hij als een aardig karakter, maar wel 

als een die zelden zich aanpast aan de waarden van de maatschappij aangezien hij het eigen 

bewustzijn van oneerbiedigheid en transgressie bewaart. Dit gezegd, de daden van Anansi 

worden niet gezien als opzettelijke misdrijven omdat de intenties van de spin loutere manieren 

zijn om binnen een onderdrukkende en marginale context te overleven. Daarom wordt gezegd 

dat Anansi verhalen voorbeelden zijn van zogenaamde "carnivalisering". In deze zin kan het 

carnaval worden gezien als een volksfeest dat de officiële regels van het systeem terzijde 

werpt. Het wijst de ernst af van de meer onbuigzame en meer morele vieringen, opgelegd 

door de parameters van de sociale orde. Carnaval is edelmoedig omdat het de eigen zin van 

carnivalisering bevordert. De landelijke omgeving van de verhalen wordt verbonden met de 

viering van de oogst, waaraan iedereen deelneemt. In dit feest wordt de wereld op zijn kop 

gezet. De vrienden van Anansi eten bijvoorbeeld kiezels alsof het bonen zijn. In deze realiteit 

worden betekenissen van profanaties en degradaties heruitgevonden. De obsceniteit 

traditioneel geassocieerd met de intieme delen van het lichaam en hun gebruik, bijvoorbeeld, 

mogen tijdens carnivalisering niet gecensureerd worden: omdat de realiteit vervormd wordt, is 

alles mogelijk. Tijdens carnivalisering is de bevrediging van behoeften, normaal verboden 

door de sociale orde, toegestaan. Dus wordt diefstal en het eten van verboden voedsel 

toegestaan: er is geen straf tegen de dader aangezien de officiële regels en dagelijkse normen 

hier niet gelden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de inversie van hiërarchieën. Tijdens 

carnivalisering is er een verandering in macht: de onderdrukten nemen de controle. En dus 

verandert de Spin Anansi door zijn eigen niet-officiële regels van slaaf in meester. De regels, 

net zoals carnaval, zijn vrij en levendig. Sekspermutatie is een ander gemeenschappelijk 

kenmerk wat in de verhalen wordt gevonden. In de verschillende verhalen kan Anansi 

verschijnen als man, vrouw of spin.  

Een cruciaal element in de Anansi verhalen is het concept viering, iets wat de lachlust 

opwekt en zedelijkheid en sociale normen overschrijdt. Binnen deze ruimte kan moraliteit 

zonder straf worden veracht en lachlust worden gebruikt als een andere manier om 

hiërarchieën omver te werpen, sociale barrières te elimineren en angst te verslaan, dit alles op 

het ritme van carnaval. 


