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Herbert George Wells (1866-1946) 

Herbert George Wells was een Brits schrijver, 

bekend van zijn sciencefictionverhalen en -

romans, in het bijzonder The War of the Worlds 

(Oorlog der Werelden), The Invisible Man (De 

Onzichtbare Man) en The Time Machine (De 

Tijdmachine). Het eerstgenoemde boek verscheen 

in 1898, maar werd veertig jaar later plotseling 

voor een tweede maal wereldberoemd door de 

hevige commotie rond de uitzending van het ge-

lijknamige hoorspel, in 1938, door Orson Welles. 

Wells schreef zijn eerste boek in 1888 en zou bij 

leven één van de populairste schrijvers in het En-

gelse taalgebied worden. Een aantal van de dingen 

die hij in zijn fictie beschreef zou later uitkomen: 

zo schreef hij al in 1914 over de atoombom en 

voorspelde hij dat de auto en trein zouden leiden 

tot een trek vanuit de grote steden naar de voor-

steden. 

Naast zijn fictie is Wells ook beroemd geworden 

door zijn geschiedkundige non-fictie werken. Zijn 

The Outline of History, dat voor het eerst ver-

scheen in 1920 en dat hij daarna meermalen be-

werkte, wordt nog altijd gezien als een goede in-

troductie in de geschiedenis. 

De samenvatting is ontleend aan die van leerling 

David Cnoops die in 2005 op Internet verscheen. 

1898 

H.G.Wells. War of the Worlds 
 
Het verhaal speelt zich af in Engeland op het ein-

de van de 19de eeuw. Het boek opent met de mel-

ding dat de aarde nauwlettend in de gaten wordt 

gehouden door buitenaardse wezens op Mars. 

Deze Martianen zijn verder geëvolueerd dan wij 

en hebben een grote intelligentie. Het hoofdperso-

nage, dat ik bij gebrek aan naam in het boek Ge-

orge zal noemen, ziet op een avond door de tele-

scoop van de astronoom Ogilvy een explosie op 

het oppervlak van Mars. Eerst denkt hij dat dit een 

gigantische vulkaanuitbarsting is, maar later wordt 

duidelijk dat de explosie veroorzaakt werd door 

de lancering van de eerste cilinder uit een reeks 

van zeven. Deze cilinder stort een aantal dagen 

later neer op aarde, in de buurt van het dorpje 

waar George woont. Een horde toeschouwers 

verzamelt zich rond de krater, en snel wordt dui-

delijk dat er levende wezens in de neergestorte 

cilinder zitten. Na een poos slagen de Martianen 

erin om hun capsule te openen. Een aantal men-

sen, waaronder Oglivy, ondernemen een toenade-

ringspoging en bekopen dit met hun leven wan-

neer er plotseling een zeer felle hittestraal uit de 

krater wordt afgevuurd die alles in zijn pad ver-

schroeid. De dagen daarop laten de Martianen 

zich niet zien en stijgt er een mysterieuze groene 

rook op uit de krater. Ondertussen storten er een 

tweede en derde cilinder neer. Na een paar dagen 

van stilte en verwarring komen de Martianen voor 

het eerst uit hun krater in een gigantische driepo-

tige machine die ze hebben geassembleerd. Het 

leger, dat zich ondertussen had verzameld rond de 

krater, probeert de machine tegen te houden maar 

wordt volledig vernietigd door een hittestraal. 

George ziet dit en vlucht onmiddellijk met zijn 

vrouw naar een nabijgelegen dorp terwijl het leger 

in volle paraatheid wordt gebracht.  

Ondertussen heeft George zijn vrouw achtergela-

ten bij familie en is teruggekeerd naar zijn dorp. 

Maar de driepotige machines hebben het gebied 

dan al onder controle en George kan niet naar zijn 

vrouw terugkeren. Hij probeert dan naar Londen 

te vluchten en komt op zijn weg een aantal andere 

vluchtelingen tegen waaronder een soldaat en een 

mentaal labiele priester. Hij ontsnapt een aantal 

keer nipt aan de dood en schuilt ook lange tijd in 

een huis vlakbij een krater met Martianen. Uitein-

delijk bereikt hij Londen maar vindt er geen le-

vende ziel. Wel vindt hij de lijken van een aantal 

Martianen. Later zal blijken dat alle Martianen 

zijn gestorven aan een aardse bacterie.  


