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Toen in 1956 de Hongaarse opstand uitbrak zei men, dat de roman 1984 daar als afrekening met het stalinisme de belangrijkste stroomversnelling toe was. Deze
klassiek geworden 'anti-utopie' was door Orwell echter bedoeld als een waarschuwing tegen Ã©lk totalitair systeem dat zich, in welke historische, politieke, sociale,
of morele samenhang ook, opstelt als bedreiging van de vrijheid en eigen persoonlijkheid van het individu.
In 1984 heeft een systeem van lugubere perfectie greep op de wereld gekregen. De Partij beheerst de ziel van de mens en dus het hele mechanisme van liefde en haat.
Als Winston Smith, ambtenaar aan het ministerie van Waarheid te Londen, verliefd wordt, is zijn lot bezegeld. VÃ³Ã³r het verlossende nekschot volgt zal hij met
overtuiging zijn menselijke gevoelens verloochenen en ook vervuld raken van de grenzeloze liefde voor de leider, Grote Broer.
Dit wereldberoemde, steeds weer herdrukte meesterwerk van de ook anderszins weer zozeer in de belangstelling geraakte Orwell, blijft door zijn literaire
overtuigingskracht en zijn heldere argumentering een onovertroffen waarschuwing. Nog slechts enkele jaren resten ons om deze toekomstvisie te ontzenuwen...

*Hij blijft in de meest letterlijke zin van het woord een integer mens. - Stephen Spender in Encounter
*Toekomstmogelijkheden van een zo huiveringwekkende overtuigingskracht, dat het als een nachtmerrie in de geest van de lezer blijft voortleven. - Max Schuchart in
Vrij Nederland
*Gedreven door afschuw van sociaal onrecht, een heldere socialist, ging hij, scherp formulerend, heel geestig tekeer tegen alle humbug van links en rechts. - Alfred
Kossmann -
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