OP REIS MET DE SPIN
A.F. Dijkstra

Et Ie rire est bien, dans Ie domaine
épistémologique, en effet un procédé
maYeutique, il accouche de "l'alterité" (1)

De spin is wel het laatste dier, dat mensen zullen noemen,
wanneer naar hun lievelingsdier gevraagd wordt. Dat er desondanks een zekere fascinatie van spinnen uitgaat, zal niemand
ontkennen, en dit lijkt voor vele culturen en tijdperken op
te gaan. Zo ook voor de Hollandse koopman Yillem Bosman, die
in 1687 voor het eerst voet op Afrikaanse bodem zette in
Goudkust, het huidige Ghana. Op zoek naar slaven en goud
wordt Bosman voortdurend heen en weer geslingerd tussen
enerzijds zijn minachting en anderzijds zijn belangstelling
voor de hem omringende culturen. In zijn brieven treft men
een schat aan informatie aan over de handel in het witte en
het zwarte goud, maar tevens over de inheemse koninkrijken,
gebruiken en natuur. Als Bosman zich op een avond te ruste
wil leggen wordt zijn aandacht getrokken door een spin van
"vervaerlijke grootte", hetgeen hem de volgende bespiegeling
ontlokt:
"Deese spin noemen de Negers Anansee. 5y gelooven
dat de eerste menschen van den selven gemaekt zijn;
en niet tegenstaende eenige door ommegahg met de
Blanken anders geleerd hebben / so sijn'er echter
niet weinig / die by dat Geloof blijven / en welke
waen haer niet uit 't hoofd is te praten. Dit is
voorwaer noch de grootste slegtigheid en onnooselheid, welke ik in de Negers bespeurd heb ... ".(2)
Bosman heeft het hier over Ananse, de spin-tricks ter van het
Akan volk. Binnen de Akan-taalgroep, die gesproken wordt in
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grote delen van Ghana, Ivoorkust en Togo is dit woord tevens
de aanduiding voor een veel voorkomende huisspin.
Het fenomeen van de trickster, een bijna altijd mannelijke
figuur die we tegenkomen in de mythologie en volksverhalen
van vele volkeren over de hele wereld, houdt al generaties
lang de pennen van wetenschappers in beweging. Een verklaring
hiervoor ligt misschien in de eigenaardige vermenging van tegenstellingen die de trickster tentoonspreidt. Binnen eenzelfde verhaal gedraagt hij zich nu eens als een god en dan
weer als een mens of een dier; hij is achtereenvolgens dom en
geslepen en de ene keer valt hij op door zijn grenzeloze egoïsme om zich daarna weer op te stellen als weldoener. Dit
zijri slechts enkele voorbeelden uit een bijna onuitputtelijke
reeks.
De geschetste tegenstellingen veroorzaken de nodige problemen en onenigheid met betrekking tot de classificatie en
de analyse van de trickster. Niet iedereen blijkt hetzelfde
te bedoelen wanneer men het over dit fenomeen heeft, en er
bestaan dan ook vele, elkaar overlappende aanduidingen voor
in wezen hetzelfde verschijnsel. Hierbij denk ik aan het
veelgemaakte onderscheid tussen 'trickster', een sluwe grappenmaker, 'transformer', een wezen dat de wereld haar huidige
aanzien gaf, en de 'culture hero', de brenger van allerlei
culturele verworvenheden die het leven van de mens veraangenaamden. Het geval wil echter dat er in de meeste gevallen
sprake is van een vermenging van bovengenoemde eigenschappen,
waardoor de classificatie van een trickster onder slechts één
noemer geforceerd aandoet. Het bij uitstek opvallende is
immers het samengaan van vele, op het eerste gezicht onbegrijpelijke en onoverbrugbare tegenstellingen!
Aan het begin van. de theorievorming rond de trickster
plaatst men meestal de figuur van Franz Boas, die in dit
fenomeen een aanknopingspunt zag om het historisch proces
achter de verspreiding van mythen en volksverhalen in de
Verenigde Staten te kunnen volgen. (3) Van een volwaardige
theorievorming is echter pas na de Tweede Yereldoorlog sprake, daarvoor hield men zich hoofdzakelijk bezig met het
verzamelen en vergelijken van verhalen. De structuralistische
aanpak à la Lévi-Strauss heeft weinig concrete resultaten
opgeleverd.(4) Het vestigde weliswaar de aandacht op de vele
verschillende bemiddelende rollen van de trickster, maar
omdat Lévi-Strauss de trickster terugvoert op de al dan niet
bewuste werking van de menselijke geest onttrekt deze analyse
zich aan de wetenschappelijke waarneming en falsificatie.
De in 1956 verschenen studie van Paul Radin kan als een
mijlpaal worden beschouwd.(5) Radin ziet de trickster als de
belichaming van de verwarde menselijke psyche tijdens de
overgang van dier naar mens en van natuur naar cultuur. earl
Jung sloot zich bij deze visie aan door de trickster als een
'archetype' te bestempelen. Hoewel de psychologiserende
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Overzicht van enige verschijningsvormen van de
de culturen waarin zij voorkomen.(6)

trickster met

TRICKSTER

CULTUUR

Anansi
Bamapama
Bluejay
Brer Rabbit
Cinanev (wolf)
Coyote
Dyayku
Ea
Eshu
Fox
Hermes
Jakhals
Kantjil (dwerghert)
Kulu (schildpad)
Kurkyl
Legba
Loki
Maui
Mikamwes
Mink
Nanabozho
Nihansan
Raven
Reynaert de Vos
Sendeh
Seth
Sitconski (Inktonmi)
Ti Malice
Ture
Unktomi
Vakdjunkaga
Visakedjak
Yo

Akan-Ashanti (Ghana)
Murngin (Australië)
Salish (USA)
Zuidelijke staten (USA)
Ute (USA)
Prairie-indianen (USA)
Nganasan (Afrika)
Babylonië
Yoruba (Nigeria)
Toba (USA)
Griekenland
Hottentotten (Afrika)
Java, Sumatra
Fang (Afrika)
Chukchi (Siberië)
Fon (Togo/Benin)
Scandinavië, Duitsland
Polynesië
Algonkin (Canada)
Kwakiutl (USA)
Ojibwa (USA)
Arapaho (USA)
Tsimshian, Tlingit (USA)
Vlaanderen
Kiowa (USA)
Egypte
Assiniboine (USA)
Haïti
Azande (Soedan,· Zaïre)
Santee (USA)
Vinnebago (USA)
Salteaux (Canada)
Benin
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benadering die Radin voorstond eigenlijk geen voet aan de
grond gekregen heeft, gaf ZlJn studie wel een belangrijke
aanzet tot hernieuwd onderzoek.
Na de Tweede Vereldoorlog brak langzamerhand het besef
door dat de idyllische en harmonieuze maatschappij van de
'primitieve' medemens een illusie was, en dat men eerder uit
zou moeten gaan van een conflictmodel.(7) Dat ook dit een
impuls betekende voor de verdere bestudering van de trickster
blijkt uit de publicaties van Ricketts, Eliade en BabcockAbrahams. (8) Zij geven een nieuwe dimensie aan de dubbelzinnige trickster door hem te beschouwen als de belichaming
van de wisselvalligheid en de spanningen van het menselijk
bestaan.
Onder invloed van deze ontwikkelingen ontstond er nu ook
belangstelling voor de analyse van tricksterfigurpn buiten de
Verenigde Staten. Dat ook in Afrika tricksters voorkomen
blijkt uit de studie van Tegnaeus, die een ware monnikenarbeid verrichtte door de vele honderden Afrikaanse verschijningsvormen te inventariseren. Op basis hiervan komt hij tot
in totaal 136 antropomorfe en zo'n 100 dierlijke figuren. De
meest voorkomende dieren zijn de hond en de spin, maar daarnaast komt er een breed scala aan andere dieren voor zoals
vogels, schildpad, antilope, bidsprinkhaan, mestkever, aap,
kameleon, mier, geit,_ stekelvarken, jakhals, rat, haas, vlieg
en wesp.(9)
Op de vraag waarom nu juist dat ene bepaalde dier uitverkoren wordt om de tricksterrol op zich te nemen, lopen de
meningen uiteen. Sommige onderzoekers zagen in de spin middenin haar web het symbool van de zon met haar levensbrengende stralen. Vaarschijnlijker is een verklaring die uitgaat
van de menselijke sympathie voor het kleine dier. De fascinatie die er voor de mens uitgaat van de spin en zijn vindingrijke constructie, het web, is niet tot Afrika of de Antillen
beperkt gebleven. In vele, over de hele wereld verspreide
mythen en volksverhalen assisteert de spin bij de schepping
en speelt hij een soort schelmenrol.
Terug nu naar de Akan trickster. Het interessante van
Ananse is dat men -in deze figuur de overgang kan volgen van
een mytisch-religieus wezen naar een seculiere volksheld.
Door de slavenhandel werd de spin gedwongen om ~e oversteek
naar de Nieuwe Vereld te maken. Zo kwamen zijn verhalen
terecht in Suriname (Anansi-tori), het engelstalige Caraïbische Gebied (Anansi-stories), tot zelfs in het zuiden van de
Verenigde Staten, ook al heeft de trickster, hier 'Auntie
Nancy' genaamd, een geslachtsverandering moeten ondergaan.
(10) In dit artikel zal ik mij, wat de spinverhalen in de
Nieuwe Vereld betreft, beperken tot de spinverhalen zoals die
op de Nederlandse Antillen verteld worden.
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De Anansesem

De orale traditie neemt een belangrijke plaats in onder de
Akan. Getrainde specialisten zorgen voor de overlevering van
de sacrale geschiedenis, maar voor het overdragen van folklore, waartoe de Ananse verhalen behoren, komt in principe
iedereen in aanmerking. De spinverhalen worden niet als
mythen maar als onware verhalen beschouwd, die echter niet zo
onschuldig zijn dat ze altijd en overal verteld mogen worden.
Dit mag alleen 's avonds of bij speciale ceremoniële gelegenheden, zoals het overlijden van een gewaardeerde verteller.
Hoewel de spinverhalen geen onderdeel van een ritueel uitmaken, moet aan het begin en het eind van een verhaal altijd
een formule worden uitgesproken waarin de onwaarheid ervan
benadrukt wordt. Tijdens het vertellen van de verhalen hoeft
het publiek zich niet onbetuigd te laten; men kan naar believen in de kring springen om de rol te spelen van een van de
personages die in de verhalen voorkomen.
De Akan-samenleving wordt gekenmerkt door een zeer strenge
hiërarchie die het individu een vast afgebakende plaats geeft
binnen de verwantschapssystemen, het dorp en de staat, die
ieder op zich weer een onderdeel van de natuur en een afspiegeling van het opperwezen vormen. Al deze onderdelen zijn
terug te vinden in de Ananse verhalen, die naast verklarende
elementen zoals de herkomst van menselijke en dierlijke
eigenschappen of gereedschap, vele protestuitingen bevatten.
Het is opvallend om te zien hoe Ananse de fundamenten van
de Akan-samenleving aanvalt. Zo is daar allereerst Nyame of
Nyankopon, het opperwezen dat vereerd wordt als schepper,
beschikker over leven en dood en bewaarder van-de maatschappelijke orde. Bosmans beschrijving van Ananse plaatst ons
voor een probleem omdat de scheppende vermogens van Ananse in
de loop der geschiedenis blijkbaar zijn overgenomen door
Nyame. Door de opkomst van Nyame als oppergod is Ananse meer
op de achtergrond geraakt; één van de erenamen van Nyame
'Ananse Kokuroko', de grote spin, lijkt een verdere aanwijzing te zijn voor de opgetreden rolwisseling. Ananse is in de
verhalen geen godheid, hij beschikt niet meer over bovennatuurlijke krachten, maar hij bevindt zich nog wel steeds in
de naaste omgeving van de goden en de voorouders. In deze
positie probeert Ananse op alle mogelijke manieren Nyame te
imiteren en zich diens prestige, macht en rijkdom toe te
eigenen. Ananse slaagt erin zich op slinkse wijze het recht
te verwerven om de verzamelde volksverhalen Vdn Nyame, de
Anyankonsem, de zijne te noemen. Voortaan werden deze verhalen de Anansesem genoemd.
Nyame wordt omringd door de 'abosom', de godheden die zich
in de natuur openbaren en beschouwd worden als boodschappers
tussen de mens en Nyame. Ananse toont geen enkel respect voor
de goden en de als hun vertegenwoordigers optredende pries-
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ters. Integendeel, hij probeert hen voor zijn eigen karretje
te spannen.
De Akan worden vaak omschreven als vooroudervereerders en
dit is een indicatie van het belang dat zij aan de vooroudergeesten toeschrijven. Dezen worden gezien als de bezitters
van het land en als de belichaming van de politieke autoriteit. Daarnaast zorgen zij voor vruchtbaarheid en cultuur, en
fungeren zij als morele voorbeelden. De vooroudergeesten
staan in voortdurend contact met de levenden en gedurende hun
aanwezigheid zorgen zij voor de oplossing van alle voorkomende problemen. De voorouders komen er, zeker in vergelijking met Nyame en de goden genadig vanaf; zij spelen dan ook
een ondergeschikte rol in de Anansesem.
Hetzelfde kan helaas niet gezegd worden van de aardse
machthebbers; de Anasesem laten een weinig geflatteerd beeld
van de koning zien. De koning wordt beschouwd als de vertegenwoordiger van Nyame op aarde en als tussenpersoon in de
contacten met de voorouders. Ondanks zijn macht; tot voor
kort kon een souvereine koning over meer dan een miljoen
onderdanen heersen, is het symbool van het koningsschap, de
Gouden Stoel, belangrijker dan de koning zelf. Omdat de
koning behept is met menselijke tekortkomingen als luiheid,
hebzucht en jaloezie hebben Ananses streken bij hem meer
succes dan bij Nyame ..
In al zijn daden wordt Ananse primair geleid door egoïsme.
Het harmonieuze leven waar de Akan naar streven, wordt door
Ananse behoorlijk op de proef gesteld. Bij het bevredigen van
zijn behoeften wordt niemand en niets ontzien, zelfs zijn
eigen vrouw Aso en zijn kinderen moeten het onderspit delven.
Nee, deze Ananse is bepaald geen weldoener, de veranderingen
die hij introduceert zijn destructief en gevaarlijk van
karakter, zoals de dood, tweedracht, monsters en schulden.
Zijn enige goede daad, het schenken van wijsheid, komt bovendien nog puur toevallig tot stand. In zijn pogingen om de
wijsheid voor de mens verborgen te houden, breekt hij uiteindelijk in woede de kruik waarin hij deze opgesloten had,
waardoor de wijsheid alsnog aan de mens toevalt.
Het is van belang op te merken dat de autoriteit van Nyame
en de voorouders ondanks alle rebellie toch bevestigd wordt.
Ieder web van listigheid dat Ananse spint leidt onvermijdelijk naar de onaantastbare heerser Nyame, waardoor Ananse
niet aan zijn verdiende loon ontsnapt. Zijn naaste omgeving
zorgt ervoor dat Ananse regelmatig publiekelijk aan de
schandpaal wordt genageld. Ananses successen worden niet
toegejuicht, maar aan zijn falen worden wel degelijk ethische
conclusies verbonden. Als men de streken van de spin wegdenkt, laten de verhalen een goed functionerende samenleving
zien. Hoewel Ananse de maatschappelijke orde bedreigt, handhaaft zijn omgeving deze:
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"Ananse creates doubt about the permanence and
power of Akan institutions; the other characters
reaffirm faith in them. Ananse breaks the people's
rules but the rules still stand. In regard to the
Akan people as in regard to Nyame, Ananse is the
exception who pro bes and proves the rules".(ll)
Het belang van de Anansesem is dat de verhalen fungeren als
amusement en als uitlaatklep voor de spanningen die de rigide
maatschappelijke ordening met zich mee brengt. Toch vertoont
de Akan samenleving geen scheuringen door het gedrag van de
trickster. Ananse wijst de Akan er op dat het zich blindelings onderwerpen verkeerd is, en dat het toelaten van een
zekere twijfel de samenleving juist sterker kan maken.
De spinverhalen mogen zich nog steeds in een grote populariteit verheugen. Op het platteland biedt Ananse, bij afwezigheid van electriciteit, de voornaamste bron van vermaak.
Daarnaast wordt er op de scholen tijd ingeruimd voor het
vertellen van spinverhalen, die een uitstekend hulpmiddel
vormen om het verschil tussen goed en kwaad over te brengen.
Hoewel de voortbrengselen van de moderne tijd en zelfs politieke thema's hun intrede hebben gedaan, is het oorspronkelijke karakter van de spinverhalen bewaard gebleven.
Nanzi ta sabi
In de loop van hun gedwongen verhuizing naar de Nieuwe Yereld
raakten de negerslaven de inheems-religieuze achtergrond van
hun tricksterfiguur kwijt. Vat de reis wel overleefde was de
obsessie met autoriteit en de ingenieuze trucs waarmee de
trickster zijn doel probeerde te bereiken. Op de Nederlandse
Antillen blijken de spinverhalen met 'Compa Nanzi' in de
hoofdrol een secularisatieproces te hebben doorgemaakt. De
trickster is uit de hemel gevallen en leeft voortaan op
aarde. De plaats van Nyankopon, zijn voornaamste tegenstander
in Afrika, wordt ingenomen door 'Shon Arey' de koning en 'Cha
Tiger' de tijger. Hoewel de Nanzi verhalen ook bij daglicht
mogen worden verteld, is een glimp van de omzichtigheid
waarmee de Anansesem in Afrika werden omgeven nog terug te
vinden in de Antilliaanse 'ocho dia'. Ter afsluiting van een
rouwperiode van een week mochten de aanwezigen zich op de
laatste dag amuseren met onder meer het luisteren naar de
Nanzi verhalen. Daarnaast is er echter nog een element aan
het secularisatieproces ontsnapt, namelijk de curieuze gezegden waarin Nanzi verantwoordelijk wordt gesteld voor het
optreden van bepaalde weersomstandigheden. Zo gebruikt men
bijvoorbeeld de uitdrukking 'Nanzi a skondi su cara': Nanzi
heeft zijn gezicht verborgen, om een zware bewolking aan te
duiden. Hierin lijkt de herinnering voort te leven aan de
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spin als zonnesymbool.(12)
Een nieuw element wQrdt gevormd door de toevoegingen die
aan het katholicisme zijn ontleend. Nanzi's naaste omgeving
blijkt te zijn uitgebreid met een echtgenote, 'Shi Maria', en
een uit negen kinderen bestaand nageslacht. De gezinssituatie
in de papiamentse· spinverhalen is dan ook veel duidelijker
dan in de Anansesem. Daarnaast moet Nanzi nu ook de duivel
rekenen tot de vijanden die hem belagen.
Op de Antillen heeft de trickster de vorm aangenomen van
een slimme volksheld, wiens populariteit berust op ZIJn
humoristisch gebruik van slimheid tegen veel machtiger belagers. Omdat de sterkere zeker denkt te zijn van de overwinning wordt zijn nederlaag tegen de 'underdog' des te smadelijker. De afloop van de verhalen komt meestal niet als een
verrassing omdat de kaarten van tevoren al geschud zijn in
het voordeel van de slimme held die fungeert als een:
" ••. leveler, who reduces those who have arrogated
too much power or privilige to themselves. Pride
meets its VaterloQ at the hands of the clever hero,
for no one respects or follows the fooI. Society
recognizes his humbling function as a contribution
to social control: he is a status-adjuster, checking rampant power, and deflating those whose hats
are too big or who in other respects have grown too
big for their britches".(13)
Toch is een interpretatie van de Nanzi verhalen als protestuitingen te beperkt omdat dit geen recht doet aan de in
de verhalen ingebedde overlevingsstrategie. Door de slavernij
waren de Afrikanen terechtgekomen in een wereld vol tegenstrijdigheden. Hoewel zij als werkdieren behandeld werden,
moesten zij zich bekeren tot de godsdienst van hun meesters
die nu juist hun mens-zijn, ja zelfs hun goddelijkheid benadrukte. Voor hun eigenaars waren zij niets anders dan cultuurloze wilden, maar toch legden diezelfde blanken een grote
belangstelling aan de dag voor hun liedjes, verhalen, dansen
en religie.
Het leven van een slaaf kon van de ene op de andere dag
veranderen door de willekeur en het amorele gedrag van hun
meesters; nu eens werden zij lichamelijk misbruikt en dan
weer werden zij vriendelijk behandeld. Maar de grootste
dreiging die hen boven het hoofd hing vormde het vooruitzicht
om verkocht te worden omdat dit betekende dat de sociale en
culturele banden werden doorgesneden. Al deze factoren moesten wel doorwerken in de cultuur en folklore van de slaven,
waarin zij naar zekerheden zochten in een chaotische wereld.
De Nanzi verhalen vormen een realistische weergave van de
leefwereld van de slaven en laten zien hoe men goed- of
kwaadschiks kan overleven in een potentieel vijandige wereld.
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Het egoïsme van Nanzi berust op het ervaringsfeit dat voorzichtigheid geboden is én blijft, zelfs in de omgang met
vrienden en familieleden! De machtigen kunnen nooit vertrouwd
worden en vriendschap en samenwerking zijn twijfelachtige
deugden in een hypocriete en zinloze omgeving. Evenals de
machtigen gebruikt Nanzi sluwe trucs om zijn doel op indirecte wijze te bereiken. De les die men hieruit kan leren is
gelegen in de waarschuwing om nooit in dezelfde situatie
verzeild te raken als de slachtoffers van de slimme held.
De symboolfunctie die Nanzi voor de negerslaven had,
berust op het feit dat hij zich overal op eigen houtje doorheen sloeg. Door hun fantasie de vrije loop te laten, konden
de slaven ontsnappen aan de onderdrukking en de censuur die
de vijandige omgeving hen oplegde: ging het voor hun meesters
tenslotte niet om kinderachtige dierenverhaaltjes? Zij hadden
geen flauw benul van het feit dat de ongetemperde geweldadig~
heid en brutaliteit van Nanzi fungeerden als een. uitlaatklep
voor de opgekropte agressie en frustratie van hun slaven.
Hierdoor konden de slaven geestelijk en lichamelijk overeind
·blijven in hun wisselvallige bestaan.
Hoewel de dagen van de slavernij al ver achter ons liggen
heeft 'Compa Nanzi' niets aan populariteit ingeboet. Vat er
ook gebeurt, Nanzi weet zichzelf te redden door op zijn
legendarische slimheid terug te vallen. Op deze manier is het
niet verwonderlijk dat Nanzi de kampioen van de kleine man in
diens strijd met de machtigen is geworden. Niet voor niets
bedient men zich op de Antillen van het gezegde "Nanzi ta
sabi" oftewel Nanzi is slim!
De humor van

de tricks ter

Ik hoop in dit artikel duidelijk te hebben gemaakt dat het
beschouwen van de trickster als een uitlaatklep voorpsychisch-maatschappelijke spanningen een vruchtbare invalshoek
is. Hoewel vele auteurs dit punt hebben aangesneden, verwezen
zij het even snel weer door naar de behandelkamer van de
psycho-analyse. Daarnaast spreekt de gematigd structuralistische benadering van Bastide mij zeer aan.(14) Via de dialectiek en het symbolisme slaagt hij er in de tricks ter te
koppelen aan verwante verschijnselen als raadsel en grap,
hetgeen leidt tot een interessante theorie van de humor. Bij
Bastide transformeert de humor zich tot een hermeneutische
methode die de mens helpt de hem omringende wereld te verkennen en te beheersen, voor zover dit tenminste binnen het
menselijke bereik ligt.
Uit de in de loop der tijd verzamelde verhalen blijkt
hoezeer de humor van de trickster bepaald wordt door de
samenleving waarin hij voorkomt. In iedere cultuur wordt
binnen het communicatieproces gebruikt gemaakt van zogenaamde
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'markers' die aangeven dat iets wat gezegd of gedaan wordt
een bepaalde, diepere boodschap of betekenis hebben.(15) Om
het ontcijferen van een al dan niet humoristische inhoud
mogelijk te maken is dan ook een grondige kennis van de
desbetreffende samenleving nodig.
Hoewel de religieuze achtergronden van de spin-trickster
de verhuizing van Afrika naar de Nieuwe Vereld niet overleefden en de verklarende functie .van de spinverhalen minder
belangrijk werd, hebben de beide hoofdrolspelers veel gemeen.
Zij zijn liever lui dan moe en blinken uit in het bedenken
van de meest ingenieuze listen om hun doel te bereiken. Zij
moeten wel een beroep doen op hun eigen vermogens omdat zij
geen van beide over bovennatuurlijke krachten beschikken. Hun
egoïsme is allesoverheersend, zij zullen altijd eerst hun
eigen behoeften bevredigen en dan pas die van hun familie en
omgeving. Met de honger en de hebzucht als hun voornaamste
drijfveren schrikken zij zelfs niet terug voor moord. Ondanks
hun gewiekstheid krijgen zij regelmatig een koekje van eigen
deeg, waarbij zij soms de dood vinden. Dit weerhoudt ze er
echter niet van om in een volgend verhaal rustig verder te
leven. Ananse en Nanzi moeten het beide qua slimheid afleggen
tegen hun jongste zoon, ook dit is weer een van die universele trekjes; vaak worden bijzondere eigenschappen aan de
jongste nakomeling toegeschreven.
In hun gezamenlijke strijd tegen autoriteit in haar vele
gedaanten verkennen Ananse en Nanzi de grenzen en de beperkingen die de samenleving haar leden stelt. Deze strijd is
een onderdeel van het fundamentele probleem dat de mens moet
proberen om een zekere betekenis en logica te ontdekken in de
vele tegenstrijdigheden waarmee hij in het dagelijks leven
wordt geconfronteerd. De oplossing die de trickster. heeft
gevonden zou ik willen omschrijven als die van de ironische
verbeelding:
"Irony, then, lies in the yoking together in a
single figure the "most widely separated" opposites
in such a way that they are seen to belong together, without losing their contrariness. in a
dialectic expressing what is really so and capable
of a transformation of the real, which is its
fuller embodiment."(16)
Vaar de moderne mens alles in denkbeeldige hokjes probeert
onder te brengen, integreert zijn traditionele tegenhanger de
tegenstellingen in--het leven van alledag. De trickster geeft
de mens een voorbeeld om zich te kunnen verzoenen met het
leven. Hoewel de toehoorders lachen om de streken van de
spin, wordt dit gelach getemperd door het besef van de wisselvalligheid van het menselijk bestaan. De humor van de
trickster maakt dit bestaan dragelijk en ... is de hoogste
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vorm van humor uiteindelijk niet het lachen om zichzelf?
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