
Goedenavond allemaal, 
 
Niet iedereen beseft het, maar wij leven met z'n allen in de dictatuur van de 
ochtendmens.  
Iedereen kent de kloof tussen ochtend- en avondmensen; eerstgenoemde 
categorie doet soms nog wel een dappere poging om naar Pauw en 
Witteman te kijken, maar is nog vóór de Zapservice op de bank in slaap 
gevallen. De keerzijde is, dat ochtendmensen al om kwart voor zeven, ook 
als het buiten nog stikdonker is, fluitend wakker worden. 
Vooral indien werkelijk sprake is van fluiten, danwel hardop neuriën of - 
godbetere het - luidkeels meezingen met de arbeidsvitaminen op de radio, 
dan is dit voor de partner - indien avondmens - een helse kwelling. In veel 
gevallen is het de ware, hoewel zelden onderkende oorzaak dat de relatie 
stuk loopt. 
 
We constateren dus, dat er twee ondersoorten van Homo Sapiens bestaan, 
die van elkaar verschillen als dag en nacht - letterlijk. Het merkwaardige is 
nu, dat de avondmens zo tolerant is om te erkennen dat de ochtendmens 
bestaat, maar omgekeerd niet. Dit heeft er toe geleid, dat in onze 
maatschappij wel de rechten van de ochtendmens erkend worden, maar 
niet die van de avondmens. 
'Vroeg naar bed en vroeg opstaan' gelden algemeen als prijzenswaardig; 
laat opblijven en uitslapen als moreel verwerpelijk - daarom heet dat 
'nachtbraken' en 'in je nest liggen rotten'. Toch zou ik de stelling aandurven, 
dat avondmensen doorgaans creatiever, inventiever en flexibeler zijn dan 
ochtendmensen.  
 
De dictatuur van de ochtendmens is wettelijk verankerd en in al onze 
normen en waarden ingebakken. Als je buurman een klopboor in de 
tussenmuur van je flatje zet omdat hij met een stuk of twintig keilbouten een 
hoogslaper wil gaan afhangen, word je als avondmens geacht respect te 
hebben voor deze noeste werker die zelfs in het weekend al om kwart over 
acht 's ochtends begint. Als jij daarentegen om 5 minuten over tien op 
vrijdagavond poogt een schilderijtje op te hangen, staat de buurman in zijn 
recht als hij de politie op je af stuurt. 
Je ziet het overal: om 5 over 7 's ochtends mag je glas in de container 
gooien, om 5 over 9 's avonds niet, wegens geluidshinder. 
Schiphol mag de nachtrust van de omwonenden niet verstoren, dus gaan 
om 6.00 uur 's ochtends alle start- en landingsbanen wijd open. 
Avondmensen kunnen dan vrijwel onmogelijk nog inslapen als ze 



terugkomen uit de kroeg.  
 
Elke dictatuur heeft z'n eigen fundamentalistische voorhoede, en in dit 
geval kunnen we niet om bouwvakkers en stratenmakers heen. Die vinden 
het normaal dat ze 's ochtends om half zeven met donderend geweld 
ladingen tegels lossen in de straat of steigerbuizen uit een vrachtwagen 
smijten, ondertussen met elkaar over afstanden van vijftig meter de recente 
voetbaluitslagen doornemend. 
Zodra ze overtuigd zijn dat de hele wijk onherroepelijk wakker is, trekken ze 
zich terug in zo'n mobiele schaftkeet en gebeurt er de rest van de dag zo te 
zien heel weinig. Mochten jullie denken dat ik overdrijf: ik ken iemand die dit 
als uitzendwerk gedaan heeft, en die van de professionals zelf heeft 
gehoord dat ze het expres doen, de werkdag beginnen met wat het meeste 
lawaai maakt. 'Wij wakker, iedereen wakker' beschouwen deze 
ochtendmensen pur sang als een secundaire arbeidsvoorwaarde. 
 
Daarmee kom ik op een ander aspect van de dictatuur van de 
ochtendmens: het is een wapen in de klassenstrijd. Als ik bepaal hoe vroeg 
jij op je werk moet zijn, dan is de kans bijna 100 procent dat ik jouw baas 
ben, en dat ik alleen net zo vroeg opdraaf als ik daar toevallig zin in heb. 
Het voor een ander bepalen hoe vroeg die 's ochtends de wekker zet, is 
een cruciaal onderdeel van veelal onopgemerkte, algemeen aanvaarde 
machtsverhoudingen.  
Dat begint al in de kindertijd: een van de belangrijkste instrumenten van het 
ouderlijk gezag, die dus door de betrokkenen het heftigst aangevochten en 
het vaakst ontdoken word, is kinderbedtijd. Zodra je er niet meer in slaagt 
om op een tijd die jij als ouder bepaalt het kroost in bed te krijgen, zal het 
voor galg en rad opgroeien, zo is het algemeen aanvaarde idee. 
Dat herinnert me ook aan een lange treinreis in die ik een jaar of tien 
geleden maakte in die zogenaamd klassenloze heilstaat, de Volksrepubliek 
China. In de slaaptrein zat in iedere coupe een luidspreker waaruit 
onafgebroken tot ’s avonds negen uur muzak kwam, en die ’s ochtends om 
acht uur weer begon. En let op: alleen in de eerste klas hadden de coupé’s 
een schakelaar waarmee je die muzak uit kon zetten. 
 
Naar ik hoop, krijgen jullie deze avond nog veel meer te horen over hoe het 
wetenschappelijk gezien zit met die avond- en die ochtendmens, en 
waarom die nooit op elkaars bioritme ingespeeld zullen raken. Ik 
concludeer alvast, dat er voor de dictatuur van de ochtendmens geen 
rationele of economische rechtvaardiging is. 



Vraag je morgenochtend toch nog eens af, waarom je je weer met 
miljoenen lotgenoten die ook allemaal de pest in hun lijf hebben, in de file of 
in de spitstrein perst. Als de helft van de huidige 9-tot-6-slaven voortaan om 
acht uur begint en de andere helft om tien uur, is het fileprobleem opgelost, 
zijn kantoren en bedrijven twee uur per dag langer open voor de klant, 
wordt er ook na half vier ’s middags nog echt gewerkt en komt op het eind 
van de werkdag iedereen minder afgepeigerd en gestrest thuis. OK, je mist 
dan wellicht je favoriete soap op TV, maar daarvoor hebben we 
tegenwoordig ‘Uitzending Gemist’. 
 
Ik sluit af met een welgemeend advies aan de avondmens: 
 
Matineus ben je niet uit eigen keus,  
Maar onder dwang van baan en baas en opoepraatjes.  
Dus baal niet langer van het etmaal, 
Geef je ware bioritme een warm onthaal,  
En trek de stekker uit je wekker! 
 

Arnout Jaspers 
Leiden, 7 april 2009 

       
 


