
 
De tijd is nu 

Wakker worden. We hebben er altijd een beetje moeite mee in de winter. Als het onder het 
dekbed nog zo lekker warm is en het buiten nog zo donker is. Op zo’n dag vraag ik me 
altijd af waarom er elektriciteit bestaat. Vroeger stonden we gewoon op als het licht werd. 
Daar ben ik nog steeds een voorstander van.


Er is nog iets waar ik een voorstander van ben. Waarin we eindelijk beginnen te ontwaken 
en we ook nog best goed in zijn: een nieuw soort activisme. We maken ons eindelijk weer 
druk om dingen. We willen ons niet meer verstoppen onder het warme dekbed. Onze 
Instagram-tijdlijn heeft ons wakker geschud: #metoo, #thetimeisnow, 
#klimaatverandering.


Mensen vragen zich weer af hoe zij zelf het verschil kunnen maken. Er wordt aandacht 
besteedt aan mensen die goede dingen doen voor het milieu, mensen komen op voor de 
vrouwenrechten rondom abortus en de geschiedenis van Nederland en de VOC wordt 
kritischer bekeken. Er is een mooie term voor dit allemaal: ‘woke’. Deze term staat voor 
wakker blijven, of je ogen openen voor maatschappelijke onrechtvaardigheid.


‘Er is een verandering gaande,’ zegt An Kamer. ‘Dat wat we vroeger vanzelfsprekend 
vonden, levert nu vragen op.’ An Kramer, gespecialiseerd in organisatieverandering, 
schreef het boek Ben jij al activist?. ‘We zien dat materiële groei niet gelukkig maakt, en 
we willen ons inzetten voor wat nu echt betekenis heeft, ook op de lange termijn.’
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Woordenlijst: 
1. zo’n = zo een, staat voor telbare zelfstandige naamwoorden die een lidwoord kunnen 

hebben.

2. een voorstander = iemand die ergens voor is, iemand die het ergens mee eens is.

3. ontwaken = tot vol bewustzijn terugkeren, bijkomen.

4. activisme = zich ergens actief voor inzetten.

5. verstoppen = zorgen dat niemand het ziet.

6. het verschil maken = iets anders doen dan normaal.

7. VOC = een Nederlands bedrijf dat handelde in Azië in 1602. Er zijn positieve en 

negatieve reacties op de VOC.

8. maatschappelijke onrechtvaardigheid = oneerlijke situaties die plaatsvinden binnen 

een samenleving.

9. gaande = als iets of iemand in beweging of bezig is.

10. vanzelfsprekend = normaal, logisch.

11. materiële = iets dat van materiaal gemaakt is.

12. lange termijn = iets waarvan de gevolgen lang te zien zijn.


