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Afgestompt door jewerk?
Leer vandeBosjesman

W
Wat er achter hemhangt?Het lange gesprek via Zoom
loopt ten einde enantropoloog JamesSuzmanspringtme-
teenopenpakthet voorwerp vandemuur.Het is een tra-
ditionele jachtuitrusting vandeBosjesmannen, zegt hij,
terwijl hij de leren zakomzijnnekhangt.Het is zijn eerste,
uit 1990.Hij hielddewapensover aaneen verblijf inde
Kalahari, dehalfwoestijn in zuidelijkAfrika. ‘Kijk, hoe ef-
ficiënt’, zegt hij terwijl hij er een stapmee zet. ‘Deheledie-
renhuid is gebruikt, vankop tot staart. Inhet vel kun je al
jewapens voorde jacht dragen. Eenboog, pijlen, een speer
omhetdier te doden, een stokomvuurmee temaken.’ La-
chend: ‘En ja, er ismeegedood, er zit nogbloedaan.’

Suzman—geboren inZuid-Afrika,maar sprekendmet
typischBritse ironie—geeft het interview in zijnwerkka-
mer inhetEngelseCambridge,waarhij doceert aanRo-
binsonCollege.Hetnieuwsteboek vandeantropoloog is
net in eenNederlandse vertaling verschenen:Werk–Een
geschiedenis vandebezigemens.Het boek is dik en veel-
omvattend (‘Ikhebeigenlijk eenboekgeschrevenover de
geschiedenis vandemens, vermomdals boekoverwerk.’),
met als rodedraadSuzmans ervaringenmetdeBosjes-
mannen.Het zijnde laatste jager-verzamelaars,waarhij
jaren veldonderzoeknaar deed. ‘Demensheidheeft het
grootste deel van zijnbestaanopaarde geleefd als deBos-
jesmannen, jagenden verzamelend.Wezijnpas sindsheel
kort anders gaan leven enwerken. Endatheeft het er niet
beter opgemaakt.Misschien ishetwel niet zo’n gekke
gedachte omeensnaardieBosjesmannen te kijkenalswe
willen lerenhoeonswerkbevredigender kanworden.’

Hoelanghebbenwegewerkt engeleefd als
jager-verzamelaars?
‘Deeerstemensachtigenbestaaneenpaarmiljoen jaar, en
leefdenaldie tijd als jager-verzamelaar.Demenszoalswe
dienukennen,dehomosapiens, loopt zo’n300.000 jaarop
aarde rond, envoorzagbijnaaldie tijdniet anders in zijn
bestaandanzijn voorouders. Pas sindshetontstaanvande
landbouw, zo’n10.000 jaar geleden, isdat veranderd.En
hetwerdernietbeteropmetde industrialisering,die zo’n
200 jaar geledenbegon. Sindsweopaarde zijn,werkenwe
minderdan5%vandie tijd zoalswedatnudoen.’

Hoe ziet hetwerk eruit bij deBosjesmannen?
‘Helaas is het traditionelebestaanals jager-verzamelaar
ook voordeBosjesmannenbijna verdwenen. In ieder geval
werkten zeniet veel, zo’n vijftienuurperweek.Dat leven is
ookniet zwaar.Mensen vragenmeweleenswat ze verder
doen.Nou, eerlijk gezegdontspannen ze zichook veel.Dat
kandoordat er altijd eenovervloed is—schaarste kennen
zeniet.DeBosjesmannenhebbenhun risico’s gespreid,
ze leven van zo’nhonderd verschillendeplanten. Als een
plantensoort het ene jaarminder goedgroeit, bijvoor-
beeld vanwegededroogte, hebben ze altijd andereplan-
tendiehet juist goeddoenals hetminderheeft geregend.
Maar er is nog een redenwaaromde jager-verzamelaars
zich goedkunnenontspannennahunwerk.Hunwerk is
bevredigend.’

Watmaaktwerkbevredigend?
‘Belangrijk is in ieder geval dat je je vaardighedenkunt
gebruiken.Demenskenmerkt zichdoor eenenorme vaar-
digheidomtelkensnieuwe vaardigheden te leren. Enals
wedat kunnendoen,wordt het levenbetekenisvol. Alswe
dat vermogenniet voeden, dan voelenweonsberoofd van
iets heel essentieels. Je zagdat enorme verlangenomvaar-
digheden te ontwikkelenook tijdensde lockdown.Men-
sendie thuiszaten, engeen tijd kwijtwarenaan reizen,
hebben zichmassaal gestort opgitaar spelenof pianospe-

len, of ze zijn gaan schilderen.
Watwerk verder zobevredigend

maakt, is doelgerichtheid.Helemaal
mooi is het alsmeerderedoelen samen-
komen in jewerk: ambitie, je verdiepen
in eenonderwerp, geld verdienenomdat
er broodopdeplankmoet komen, en
meer. Bij de jager-verzamelaars kwamen
eigenlijk al hundoelen samen inde
jacht: voedsel, voor elkaar zorgen, iets
delen.’

Dat leven vande jager-verzamelaars lijkt
heel paradijselijk.Waaromgingenwe
danhet landbebouwen?
‘Webegonnendaarmeeuit noodzaak:
vanwegeklimaatverandering.We zijn
het landdusniet gaanbebouwenomdat
mensendachten:wat eengeweldig idee,
datmaaktmijn leven veel beter.’

Eenbelangrijk inzicht voor ons
21ste-eeuwers, benadrukt Suzman, is dat
daar ophet veld vandeboer onzeheden-
daagse opvattingenoverwerkwerden
gevormd. ‘Andersdande jager leefdede
boerniet inhet heden, inhetnu vande
jacht,maarmet zijnblik opde toekomst
gericht. Jemoest zaaien, en afwachten
tot het voorjaar omdeopbrengsten te
krijgen.Debeloning voor je inspannin-
gen lag altijd inde toekomst. Voortdu-
rendwas er ookdedreigingdat oogsten
zoudenmislukken.Deboerenwaren
altijd een sneeuwstorm, een vreselijke
winter of een ziekte verwijderd vaneen
grotehongersnood.

Zewerktendaaromniet alleenhard
omdeoogst veilig te stellen,maar ook
omeenoverschot te creërenals verze-
kering tegen toekomstige schade.Die
voorradendie ze aanlegden, brachten
weermet zichmeedat anderenookhard
moestenwerkenomdie tebeheren en
tedistribueren. Er kwameenmilitaire
macht ombezit te beschermen, konin-
genomdie aan te voeren; zoontstond
eenhele samenlevingdie inhet teken
van schaarste stond.Dat denken in
schaarste is nog steedsbepalend voor
ons, terwijlwe leven in een tijd van
overvloed.’

Eenander gevolg vandeovergang
naar een landbouwsamenleving, zegt
Suzman, is dat leven enwerk eengevecht
werdenomde top tebereiken. ‘De ja-
ger-verzamelaarssamenlevinghadeen

Traditionele Bosjes-
mannenwerken
zo’n vijftien uur
per week en
ontspannen zich
veel. FOTOGRAFIE:
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Antropoloog James Suzman schreef een boek over de werkende mens.
Volgens hem kunnen wij moderne kantoortijgers veel opsteken van de
Bosjesmannen, de laatste jager-verzamelaars. ‘Al hun doelen kwamen
samen in de jacht: voedsel, voor elkaar zorgen, iets delen.’

WIE IS JAMES SUZMAN?

James Suzman (1970) werd
geboren in Johannesburg, in
Zuid-Afrika.

Tegenwoordig woont hij in
Cambridge, waar hij doceert
aan Robinson College. De
antropoloog werd bekend
door zijn onderzoek naar
Bosjesmannen in onder meer
Namibië.

Hij beschreef niet alleen hun
traditionele leven als jager-ver-
zamelaars, maar ook de moei-
lijke omstandigheden waarin
ze nu vaak leven, onder meer
doordat hun land in bezit is ge-
nomen door veeboeren. Suz-
man zet zich ook in voor de
verbetering van hun levensom-
standigheden: zo zorgde hij
ervoor dat ze iets kunnen ver-
dienen aan het toerisme in de
Nationale Parken.

Van 2007 tot 2013 was Suzman
hoofd public affairs van dia-
mantbedrijf De Beers.
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