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Mentaliteit en dictatuur                                                    
 
1984; van George Orwell is het veel gelezen literaire werk, waarin in 1948 
gekeken en beschreven wordt hoe de wereld er uit zal zien in 1984.  
Op 1 januari 1984 gaf Seth Gaaikema, in die tijd een populaire en geliefde 
cabaretier, zijn mening over dat wereldbeeld in 1984. Hij maakte daar een 
prachtige conference over. 
 
Zelf heb ik in het personeelsblad van de Nederlandse Kabel Fabrieken ook  
 een artikel in 1984, aan het boek gewijd. Voor mij was er geen aanleiding mij 
zorgen te maken over de cultuur omvorming conform de roman 1984. 
Voor degene die het boek niet hebben gelezen is makkelijk te begrijpen waar 
het over gaat als ik een paar steekwoorden aan haal uit de bedoelde roman. 
“Big brother is watching you, Newspeak en Double thing”. Deze kreten 
verwijzen naar de totalitaire staat de alles controlerende staat waarin mensen 
geen eigen vrijheid hebben zonder liefde zelfs geen eigen gedachten mogen 
hebben. Zelfs de seks is uit gebannen.                                               
 
In 1932 werd het boek : “Brave new world”, van Aldous Huxley 1932 
uitgegeven. 
Het is een roman zich afspelend in een futuristische wereldstaat van een 
genetisch gemodificeerde maatschappij. De liefde word in dit boek juist 
gestimuleerd  met als doel?  Dat spreekt voor zich.  
 
Wij mochten op het politieke straatje de afgelopen dagen weer veel 
beleven zoals de boete voor het gebruik maken van de iPhone op de 
fiets, € 95= dat is nogal wat. 
Opmerkelijk was, maar dat wordt door verscheidene media bijgestuurd 
naar eigen goed dunken, dat de mening van een aantal mensen 
gevraagd, door de geintervieuwde nog al lacherig werd afgedaan. 
 
Regelmatig worden wij ook geinformeerd over de ontwikkelingen in 
China waar grote veranderingen aan de gang zijn op maatschappelijk en 
mondiale gebieden. De grote hoeveelheid camera’s zouden de dicipline 
van overtreders behoorlijk kunnen opfokken. 
 Big Brothers, lijkende 1984, wordt door de media als waarschuwing 
gegeven  en  terecht. Waar niet voor gewaarschuwd wordt is de wereld 



van Brave new world. Dat ga ik, anders dan in mijn artikel van 1984, wel 
doen.  
In het boek 1948 en in het boek Brave new world is de overheid die de 
maat slaat. 
In 1984 worden regels en kennis continue aangepast aan regels van de 
overheid in het heden. De staat controleert alles met als uiteindelijk doel 
Een ieder niet meer zelf te laten denken . Leven volgens de regels van 
de staat. Niet mee gaan, dan volgt de harde ingreep 
 
In het boek Brave worden regels die aan het verleden herinneren 
zeldzaam.  
De mensen zijn tevreden met dat gene wat de overheid voor hen regelt. 
Zij zijn intellectueel voor geprogrammeerd en gemodificeerd tot super 
mensjes. 
Het gros is zeer tevreden met de games alle orgies en drugs die door de 
overheid vetrstrekt worden. 
De geestelijke luiheid is bij het gros een weldadige ervaring. 
 
Wij in het westen, ook Amerika Australie, al wat westers gedacht is, 
hebben niet zo een sterke indoctrinatie van de overheid. Wij moeten 
letten naast de zegeningen gegeven door wetenschap of de overheid 
controleert vooral op onze vrijheid. 
Bij het mogelijk worden van meer en meer inschakelen der Algorithmen 
Moet de overheid controle houden en versterken op de inhoud van de 
data van de Algorithmen. 
Dat is andere koek. 
 
Ik hoop dat wij niet angstig zullen zijn voor de Big Brothers in onze 
Westerse cultuur en vasthouden aan onze vrijheid en daarmede de 
wetenschap niet in de weg staan 
 
Ik hoop ook dat ik daar niet alleen zo over denk. Non Solus. 
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