
Woke is verleden tijd! 
door: dr. Alex Klein 

 
 
De mensheid heeft nog zo veel te leren. 
Er is zoveel dat de mens weet, maar er is ook veel dat ze is vergeten of (nog) niet weet.  
Zoals het inzicht dat inclusie juist divergeert, TLC mooier is omdat het niets en niemand uitsluit  
en de mens trots mag zijn op haar schoonheid in uniciteit. 
 
WOKE als woord komt van het Engelse werkwoord ‘to awaken’. De Nederlandse vertaling zou  
‘Ik werd wakker’ kunnen zijn. Het is ‘een term die verwijst naar het bewust zijn van racisme-
problematiek en sociaal onrecht jegens minderheden in de samenleving’ (wikipedia.nl).  
Het is zeker goed dat de mensheid wakker wordt en inziet dat er geen minderheden zijn, maar  
dat deze worden gevormd. Geen één mens is minder dan een ander; geen mens is meer dan  
zijn medemens. Daarom stap ik af van de term WOKE en wil ik focussen op RISE (opstaan).  
Of liever nog: RISE and SHINE! 
 
Want DIVERSITEIT (diversity) gaat over de verschillen tussen de mensen en hoe mooi is dát!  
De één is man, de ander vrouw, de één is blank, de ander heeft een mooie tint, de één is blond,  
de ander rood met groene / grijze / blauwe / bruine ogen. Het zien en waarderen van deze 
verschillen is mooi, behalve als het divergeert, als het mensen uit elkaar drijft. Een blond iemand  
is immers niet meer dan iemand met blauwe ogen? Een huidskleur is toch niet superieur aan een 
haarkleur? Om te voorkomen dat waardeoordelen gaan ontstaan, stel ik voor om af te stappen van 
de term diversiteit en door te pakken naar UNICITEIT (of unicity). Ieder mens is uniek. Uniek mooi!  
 
INCLUSIE (inclusiviteit, inclusivity) gaat over ‘de insluiting in de samenleving van achtergestelde 
groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten’ (encyclo.nl). Waar het lijkt alsof inclusie 
convergeert (mensen samenbrengt) lijkt de term juist te resulteren in exclusie of uitsluiting. Door  
de verschillen tussen mensen te benoemen en te benadrukken wordt alleen maar meer aandacht 
gegeven aan onderling onderscheid. Daarom pleit ik er voor om de term inclusie te vervangen voor 
EQUALITY (gelijkwaardigheid). Iedereen uniek en gelijkwaardig. Jij bent uniek mooi en van gelijke 
waarde. 
 
Als er een term is die de vermeende verschillen tussen mensen benadrukt, dan is dat wel LGBTIQA+. 
Vooral dat plusje, dat juist aangeeft dat er nog meer vormen van liefhebben bestaan. Nog weer 
anders, nog meer verschil, meer en meer divergentie en eigenlijk exclusie. Mag ik voorstellen om 
terug de pakken op TLC - Tender Loving Care? Het mooiste dat er is, is dat je van iemand houdt.  
Het hoogste goed ooit is dat je van iedereen houdt! Want jij ben die ander en die ander is jou. 
 
Je bent perfect zoals je bent; je voelt precies wat je mag voelen; je bent uniek en mooi en 
liefhebbend. Bij je geboorte heb je een prachtig lijf tot je beschikking gekregen om een levensreis  
te maken en alle mensen, dieren, planten en al het overige dat leven heeft en leven geeft lief te 
hebben. Word niet alleen wakker (WOKE), maar sta op en wees mooi (RISE & SHINE). Zie niet alleen 
de verschillen (diversiteit), maar waardeer de ongekende uitzonderlijkheid (uniciteit) van een ieder. 
Laat los dat alle mensen opgenomen moeten worden in de groep (inclusie), omdat ze alleen door 
mensen zelf buiten de groep gesloten kunnen worden. Exclusie bestaat niet, als we uitgaan van 
gelijkwaardigheid (equality). En als laatste: HEB LIEF! Benadruk niet hoe u lief heeft (LGBTIQA+),  
maar dát u liefhebbend bent (TLC).  
 
Dit is wat ik u toewens. 
Dit is wat ik de mens(-heid) toewens. 


