
Werl< is geen 
bijbelse vloei< 

Jan Lucassen vangt 700.000 jaar arbeid met 

voorbeelden van over de hele wereld: 

een krachttoer, vindt Elias van der Plicht. 

tekst Elias van der Plicht 

H 
~t is de eerste grote afbeelding 

m De wereld aan het werk. In de 

zomer van 1951 heeft een Am

sterdamse huisvrouw middenin 

de Jordaan de tobbe voor het 

h.uis neergezet. Haar dochtertje kijkt ietwat 

Jndeugend en verlegen naar de fotograaf, een 

z:oontje vult de waskuip bij, zijzelf droogt een 

derde kind af. Tijd voor de wekelijkse was

beurt. 
Historicus Jan Lucassen maakt met de foto 

een statement. In het radioprogramma OVT 

verwoordde hij het zo: "Mijn vader was on

derwijzer en dat vond iedereen werk, maar 

mijn moeder, die negen kinderen opvoedde, 

werkte zij dan niet?" 
Voor de emeritus-hoogleraar sociale ge

schiedenis is klip en klaar dat zijn ouders alle

bei werkten. Alleen kreeg de een salaris en de 

ander niet, maar dat maakt onbetaald werk 

niet minder belangrijk dan betaalde arbeid. 

De wereld aan het werk. Van de prehistorie 

tot nu verscheen deze zomer eerst in het 

Engels en nu in het Nederlands. Lucassen 

schreef het boek uit ergernis over de in de 

jaren negentig ontstane misvatting dat loon

arbeid iets voor stumperds is. Huishoudelijk 

werk stond in dat neoliberale wereldbeeld 

nog lager in de pikorde. De ware winnaar zou 

de ondernemende, creatieve, zelfstandig wer

kende zijn. 
Linkse utopische denkers hebben het al 

evenzeer bij het verkeerde eind, meent hij, 

wanneer ze beweren dat loonarbeiders uit

sluitend uitgebuite slachtoffers zijn. 

De meeste mensen op aarde doen vijf, zes 

dagen per week huishoudelijk werk of arbeid 
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in loondienst. Het geeft voldoening, gezel

schap en voorziet in onze basisbehoeften, 

schrijft Lucassen. 'Werk is geen oudtesta

mentische vloek. Het paradijs ligt noch voor, 

noch achter ons.' 
Lucassen begint zijn studie 700.000 jaar 

terug, toen de homo sapiens zich afsplitste 

van de neanderthaler. Gedurende de daarop

volgende honderdduizenden jaren leefden we 

als jager-verzamelaar. In kleine groepen, be

staande uit zo'n vijftig mannen, vrouwen en 

kinderen, scharrelde de rondtrekkende mens 

zijn kostje bij elkaar. Hij jaagde op groot wild, 

zij zocht zaden, noten en knollen. Scherp af

gebakend was dat niet. Vrouwen hielpen bij 

de jacht en mannen speurden naar eetbare 

planten en deelden de zorg voor de kinderen. 

ZIEN TE OVERLEVEN 
Kernwoorden: gelijkheid, samenwerking, we

derkerigheid. Met elkaar moest je zien te 

overleven. Werken stond 98 procent van de 

tijd dat de homo sapiens op aarde leefde gelijk 

aan eten zoeken en het opvoeden van kinde

ren. Lucassen hanteert in zijn alomvattende 

boek over de geschiedenis van arbeid een bre

de definitie van werk. En dus doet de Jordane

se vrouw die haar kinderen afschrobt, bood

schappen haalt en de avondmaaltijd op tafel 

zet precies hetzelfde als haar voormoeders uit 

de prehistorie. En dus heeft ze net zo goed 

werk als haar echtgenoot die om vijf uur uit 

de fabriek komt. 
Bij de jager-verzamelaars waren de ver

schillen in werkzaamheden tussen mannen 

en vrouwen klein. Dat veranderde toen rond 

12.000 voor Christus de eerste boeren op het 



toneel verschenen. Met de komst van graan 

werd babyvoeding zoals graanpap geïntrodu

ceerd. Jonge kinderen gingen daardoor eerder 

van de borst, vrouwen kregen meer nakome

lingen. Arbeid op het land kostte meer tijd en 

inspanningen dan achter hoefdieren aanren

nen en zo zaten vrouwen vooral thuis en 

werkten mannen langer buitenshuis. 

Lucassen ziet hier de kiem van wat lang is 

gezien als typische mannen- en uitgesproken 

vrouwentaken. 

RIJKER DAN DE ANDER 

men op. En waar jager-verzamelaars van de 

ene naar de andere plek zwierven, waren boe

ren honkvaster. Steden ontwikkelden zich, al 

zouden wij eerder van dorpjes spreken. In 

Jericho woonden 12.000 jaar geleden zo'n 

vijfhonderd mensen. 
Rond het derde millennium voor Christus 

ontstonden de eerste staten. En die voerden 

oorlog en huurden onderdanen in als soldaat. 

Zo werd loonarbeid geïntroduceerd. Maar als 

de mannen vechten laten ze arbeidsplaatsen 

open. De oplossing was om krijgsgevangenen 

niet langer over de kling te jagen, maar te

werk te stellen: het begin van de slavernij. 
Landbouw bracht meer veranderingen. Ter

wijl een jager-verzamelaar ving wat hij nodig 

had, kreeg wie zijn grond goed bewerkte te 

maken met overschotten. Zo werd de ene 

boer rijker dan de andere. Voor akkerbouw 

was minder samenwerking nodig. De vanzelf

sprekendheid waarmee jager-verzamelaars 

alles met elkaar deelden, verdween. 

De wereld maakte kennis met privébezit. 

Er kwam een eind aan de egalitaire samenle

ving en er ontstonden hiërarchische verhou

jingen en nieuwe sociale normen. Doordat er 

;enoeg voedsel was, hoefde niet iedereen op 

iet land te zwoegen: nieuwe beroepen kwa-

Achter 
hoefdieren 
aanrennen 
l<ostte 
minder tijd 

Een vrouw wast een 

kind in Amsterdam 

(1951) - ook een 
vorm van werk . 
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overal in het Midden-Oosten en rond de Mid
dellarn;lse Zee gingen de elites gebruikmaken 
van slaven. In het Assyrische Rijk woonden de 
meeste tot slaaf gemaakten. Tussen 900 en 
6oo voor Christus deporteerden de Assyriërs 

maar liefst 4,5 miljoen mannen, vrouwen en 

kinderen naar Assyrië, waar ze dwangarbeid 

moesten verrichten. 
De eerste soldaten werden in natura uitbe

taald, maar halverwege het eerste millenni

um voor Christus deed muntgeld zijn intrede 

in China, India en de Griekse wereld. Voor de 

handel was geld niet per se nodig, munten 

dienden vooral als betaalmiddel voor het stij

gende aantal arbeiders. Er waren een arbeids

markt en een markteconomie ontstaan, on

geveer zoals we die nu ook kennen. 

BROOD, KAAS EN WIJN 
Een van de aspecten die De wereld aan het 

werk onderstreept, is dat ontwikkelingen in 

de geschiedenis geen rechte lijnen volgen. In 

Europa en delen van Azië verdween het geld 

weer in de vroege middeleeuwen. Pas na het 

jaar 1000 raakte het opnieuw in gebruik. 

En dat boeren in grote delen van de wereld 

de plaats innamen van jager-verzamelaars wil 

niet zeggen dat het overal gelijktijdig ging. 

Kijk naar Amerika, waar Europese ontdek

kingsreizigers vijf eeuwen geleden een jagen

de en verzamelende bevolking troffen. 

Zoals Nederlanders nu badkamers door Po

len en Roemenen laten betegelen, zijn ook 

vroeger buitenlandse werknemers ingescha

keld bij krapte op de arbeidsmarkt. Begin ne

gentiende eeuw werkten op de velden rond 

Rome per akker geregeld achthonderd oog

sters uit allerlei windstreken. Ze werden be

geleid door tientallen opzichters te paard, 

muildieren liepen af en aan met brood, kaas 

en wijn.'s Nachts sliepen ze buiten, in de och

tend wachtte de volgende lap grond. 

Het zijn dergelijke beschrijvingen die De 

wereld aan het werk verlevendigen. Lucassen 

laat bewust theoretische discussies, historio

grafische debatten en modellen links liggen. 

Hij vangt 700.000 jaar arbeid met voorbeel

den van over de hele wereld en heeft daarmee 

een krachttoer verricht. 
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