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Inleiding

Beste lezer, 

Ik moet u iets bekennen. April 2021 ontdekte ik tot mijn schrik en schaamte dat ik niet 
woke was. U vraagt zich af of dat erg is? Ja, dat is erg. Héél erg! Mensen die woke zijn, 
zijn wakker. Zij hebben een open oog voor sociale onrechtvaardigheden. Ik heb meer dan 
een halve eeuw gedacht dat ik daar ook oog voor had, maar dat bleek ik al die tijd ver-
keerd gedacht te hebben. Altijd solidair met de sociaaleconomisch zwakkeren geweest. 
Altijd links gestemd. Altijd tegen het slechte en voor het goede gedemonstreerd. En dan 
kom ik er op mijn ouwe dag achter dat ik niet woke ben en misschien wel nooit woke 
ben geweest! Dat ik al die tijd heb zitten slapen. Erger nog, dat ik mijzelf tot de klasse 
der onderdrukkers dien te rekenen. U mag dat gerust een Existentiële Crisis noemen. 

Maar een mens is nooit te oud om te leren, dus besloot ik te onderzoeken wat er alle-
maal bij komt kijken om vandaag de dag woke te zijn. Wat willen die strijdvaardige linkse 
broeders en zusters van mij, die woke- activisten, die Social Justice Warriors? Ik nam 
afscheid van mijn naasten en begon aan mijn ontdekkingstocht door het Land van Woke. 
U denkt misschien dat ik een grapje maak, maar dat land bestaat echt. Wat is mij gebleken? 
Wij leven zonder dat wij ons daarvan bewust zijn al een beetje in dat land. Hoe dat kan? Tsja, 
hoe zal ik dat nou eens uitleggen... Heeft u Die Verwandlung van Franz Kafka gelezen? Dat 
verhaal gaat over een man die terwijl hij slaapt in een weerzinwekkend insect verandert. 
Iets dergelijks gebeurt met onze samenleving, zonder dat de meesten van ons het door 
hebben. Omdat we zitten te slapen! Onze samenleving ‘verwookt’.

Ik ben kriskras door het Land van Woke getrokken en zou het willen typeren als een 
mengeling van Lewis Carrolls Alice in Wonderland en George Orwells 1984. Soms alleen 
maar bizar en lachwekkend, vaak ook bedreigend en angstaanjagend. Wat mij bij mijn 
reis voor ogen stond was niet het te boek stellen van een wetenschappelijk gefundeerd 
overzicht. Ik beschreef mijn ontdekkingstocht, waarvan het op voorhand niet duidelijk 
was waar die naar zou leiden, oorspronkelijk voor lezers van de website van het Vlaamse 
Humanistisch Verbond, in 23 blogs die verschenen tussen april 2021 en januari 2022. In 
het eerste deel van dit boek vindt u de verslagen van de 23 etappes van mijn reis terug.

Tijdens mijn tocht werd het mij al snel duidelijk dat universiteiten in de frontlinie 
van de Social Justice War liggen. Steeds sterker drong de vraag zich aan mij op in hoe-
verre het vrije woord en de wetenschappelijke methode als gevolg van het woke- activisme 
onder druk staan. Ik zag studenten die aandrongen op het ontslag van docenten, omdat 
deze de ‘verkeerde’ woorden gebruikten of ‘verkeerde’ ideeën hadden. Ik zag docenten 
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overgaan tot zelfcensuur. Ik zag universiteitsbesturen zonder ruggengraat. En ik zag 
dat wetenschap ondergeschikt werd gemaakt aan ideologie. Ik mailde ‘woke’ en minder 
‘woke’ academici in binnen- en buitenland en vroeg of zij hun licht over deze kwestie 
wilden laten schijnen. Hun bijdragen kunt u lezen in het tweede deel. 

In dit boek zult u de woke- activisten, de Social Justice Warriors, aan het werk kunnen 
zien. U zult kennis kunnen maken met de (niet zelden gewelddadige) idolen van deze 
strijders. En u zult de eerste contouren kunnen ontwaren van de ideale, rechtvaardige 
samenleving die zij voor ogen hebben. Ja, het Paradijs van de Sociale Rechtvaardigheid 
ligt binnen handbereik! Treed alvast binnen in het voorportaal, beste lezer. ‘Lasciate ogne 
speranza, voi ch’intrate.’ 

Martin Harlaar
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