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Agenda:

14.30 uur : Inleiding (dag)voorzitter; 

14.45 uur : Lezing Simon van Groningen;

15.30 uur : Pauze met koffie/thee en koek/cake (collecte/overmaken);

16.00 uur : Vervolg lezing Simon van Groningen, en gelegenheid tot vragen stellen;

16.30 uur    : Nawoord; 

16.45 uur : Einde, soep en broodjes. 
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Making Sense van zichtbare trends door ze geestelijk te duiden, 

vanuit het christelijk geloof.



Lezing Simon van Groningen, 12-11-2022:

‘Wakker of woke’ :

Social warrior of christenstrijders?
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WAAROM DIT ONDERWERP?

•

•

•

•

•
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TEST:

❖Bent u een racist?

❖Bent u homofoob?

❖Bent u democratisch?

❖Bent u voor vrijheid?

❖Bent u tegen onrecht?

❖Bent u tegen slavernij?

❖Bent u trots op de geschiedenis?

❖Bent u trots op onze zeehelden en wetenschappers?
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Floris van den Berg:

‘Het woord 'woke' duikt steeds vaker op in de media. Woke is niet alleen een nieuwe 
ideologie, maar creëert tevens een heel eigen vocabulaire. Woke woorden komen vaak uit 
het Engels, zoals cultural appropriation, safe space, bipoc of gas lighting, terwijl ook allerlei 
Nederlandse woorden en begrippen, zoals diversiteit, inclusiviteit, transfobie of 'mensen 
met een vagina' in het woke jargon een specifieke betekenis hebben gekregen
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Paul Boonefaes:

‘Zwartrijden’ mag niet meer in Brussel. Niet meer enkel de daad, maar het woord. 
Lufthansa verwelkomt u niet langer aan boord met ‘dames en heren’, want dat is niet 
meer gepast. En moeten we nu ‘die’ zeggen in plaats van ‘hij’ of ‘zij’? Waar komt die 
hypersensitiviteit vandaan? Vanwaar komt die obsessie met ras, gender en afkomst? 
Waarom nu? Onze instellingen en media zijn doordrongen van ‘woke’ ideologie

Kriskras trok auteur Martin Harlaar door het Land van Woke, dat hem in toenemende mate 
voorkwam als een mengeling van Lewis Carrolls Alice in Wonderland en George Orwells 1984. 
Soms alleen maar bizar en lachwekkend, vaak ook bedreigend en angstaanjagend. Zijn 
reisverslagen zijn te lezen in het eerste deel van dit boek. Universiteiten liggen in de frontlinie 
van de Social Justice War. In hoeverre staan het vrije woord en de wetenschappelijke 
methode onder druk als gevolg van het woke-activisme? Studenten dringen aan op het 
ontslag van docenten die een ‘verkeerd’ woord hebben gebruikt of die ‘verkeerde’ ideeën 
hebben. Docenten gaan over tot zelfcensuur, en universiteitsbesturen vertonen weinig 
ruggengraat



WAKKER OF WOKE? • Wat is woke?

• Hoe gaan ‘we’ 
ermee om?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder 

CC BY

https://medialab.unmsm.edu.pe/chiqaqnews/movimiento-black-lives-matter-caso-george-floyd/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


WAT IS WOKE?

• Woke is een taalrevolutie;

• Woke is een morele revolutie;

• Woke is een vrijheidsbeneming;

• Woke is dictatuur;

• Woke is een religie.



WOKE IS EEN 
TAALREVOLUTIE:

• Trigger warning:
• Kuijper, Afrikaanse cultuur

• Dekolonisatie van de universiteit:
• Groepen over-/ondervertegenwoordigd;

• Waarheid als juiste persoon het zegt;

• Cancel cultuur (‘guilty by association’).

• Inwendige politieagent:
• Wit, zwart, échte jongen/meisje, mannelijk, 

complotdenker.



WOKE IS EEN 
TAALREVOLUTIE:

• ‘Oorlog is vrede, vrijheid is slavernij, 
onwetendheid is kracht.’ ‘Inclusief’ 
betekent voor wokies het 
omgekeerde: namelijk dat mensen 
met wie je het niet eens bent, moeten 
worden uitgesloten, gecanceld;

• Worden witte homo’s in elkaar 
geslagen door Marokkaanse jongeren 
in Amsterdam, dan mag je daar dus 
niets over zeggen – anders ben je een 
racist en een islamofoob. Dát is woke.



WOKE IS EEN 
TAALREVOLUTIE:

Negerzoen – Jodenkoek –
Zwartrijder –Travestiet –
Zwarte Piet – moedermelk –
homohuwelijk – neger –
allochtoon – kleurling –
blank – kreupel – vaderland 
– moedertaal – dames & 
heren – bemannen – slaaf 
vrouw – man



WOKE IS EEN MORELE 
REVOLUTIE: 

• Mannen en Vrouwen:

• Gender – there is no such ting as biological
sexe;

• Always – genderneutraal – kritiek Nanoah
Struik;

• Samenlevingsvormen.

• Rassen:

• Wit, zwart, (positieve) discriminatie;

• Onderdrukking, kolonisatie, slavernij:

• Schuldig tot in alle geslachten;

• Alleen wij beseffen…

• Klimaat:

• Grote offers;

• Column: het wordt een HEL op aarde.



KIEST U MAAR……:

Agender, Androgyne, Androgynous, Bigender, Cis, Cisgender, Cis 
Female, Cis Male, Cis Man, Cis Woman, Cisgender Female, Cisgender 
Male, Cisgender Man, Cisgender Woman, Female to Male, FTM, 
Gender Fluid, Gender Nonconforming, Gender Questioning, Gender 
Variant, Genderqueer, Intersex, Male to Female, MTF, Neither, Neutrois, 
Non-binary, Other, Pangender, Trans, Trans Female, Trans*Female, Trans 
Male, Trans*Male, Trans Man, Trans*Man, Trans Person, Trans*Person, 
Trans Woman, Trans*Woman, Transfeminine, Transgender, Transgender, 
Female, Transgender Male, Transgender Man, Transgender Person, 
Transgender Woman, Transmasculine, Transsexual, Transsexual Female, 
Transsexual Male, Transsexual Man, Transsexual Person, Transsexual
Woman, Two-Spirit, etc.
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WOKE IS 
VRIJHEIDSBENEMING:

• Reclame;

• Films, series, kinderseries;

• Propaganda;

• Informatie;

• Waarheidsveranderend;

• Geschiedenisvervalsend;

• Factcheck;

• Vrijheid van meningsuiting.
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Stichting SENSE
Graag uw gift op IBAN bankrekeningnummer:

NL40 RABO 0305 4977 31

t.n.v. Stichting SENSE (Leusden)

Zonder uw ondersteuning zouden wij niet in staat zijn 

om u onze diensten te verlenen.

Hartelijk dank!
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WOKE IS DICTATUUR: • Misbruik woorden;

• Misbruik macht;

• Verbod anders denken;

• Vrijheid alleen als het past:
• Genderneutraal;

• Black Lives Matter;

• Klimaat bóven alles;

• “Nieuwe” wetenschapsverering;

• Overheidsdwang.



WOKE IS EEN RELIGIE: • Onaantastbare waarheid;

• Tale Kanaäns;

• Eénduidige exegese;

• Grote offers;

• Hel of paradijs;

• Ketterverbranding;

• Kruistocht.



BIJBEL: Johannes 1:1-5 (SVV):
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het 
Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn 
door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, 
dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het 
Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de 
duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
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Efeziërs 5:14-17 (SVV):

Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de 

doden; en Christus zal over u lichten. Ziet dan, hoe gij 

voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd 

uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet 

onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.



BIJBEL:
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Efeziërs 6:13-19:

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt 

wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, 

staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de 

waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der 

gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid 

van het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbende 

het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des 

bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, 

en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle 

bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot 

hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de 

heiligen en voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de 

opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid 

van het Evangelie bekend te maken.
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BIJBEL:

25

Degenen die zich niet houden aan het verbond, 

verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid, maar 

degenen die hun God trouw zijn zullen zich met 

kracht verzetten. De verlichten onder het volk 

brengen velen tot inzicht, maar een tijd lang worden 

zij te vuur en te zwaard bestreden, gevangengezet 

en beroofd (Dan.11:32-33, NBV21). 
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