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DE METAWETENSCHAP VAN H.G. WELLS 
GEERT SOMSEN* 

Als er in de eerste helft van de twintigste eeuw iemand was die zich bewoog tussen 
wetenschap en literatuur, dan is het wel H.G. Wells, de auteur die bekend is geworden 
door boeken als The war of the worlds, The invisible man en The time machine.^ Deze 
verhalen zijn lang populair gebleven, getuige de vele herdrukken en afgeleide vormen 
waarin ze zijn uitgekomen. The time machine is bijvoorbeeld ook als pulpstrip verschenen 
(zie figuur 1), terwijl The war of the worlds als film is uitgebracht, in 1953, en recentelijk 
opnieuw. Het verhaal over de invasie van Mars is bovendien bekend geworden door het 
hoorspel waarmee Orson Welles in 1938 het Amerikaanse radiopubliek de stuipen op 
het lijf joeg. 

Dat literatuur en wetenschap hier samengingen ligt voor de hand. We hebben immers 
te maken met science fiction, een genre dat per definitie beide zaken verenigt - de 
naam zegt het al. Maar Wells heeft zich naast science fiction op veel meer terreinen 
bewogen, en in zijn eigen tijd was hij ook op die gebieden heel bekend. Niet alleen 
schreef hij romans die zich niet in de toekomst afspeelden, zoals Mr Britling sees it 
through, dat hieronder nog aan de orde zal komen, hij was ook auteur van veel non-fictie 
waaronder wetenschappelijke overzichtswerken. Bovendien zette hij zich hartstochtelijk 
in voor hervorming van het Britse onderwijs en was hij ook op politiek terrein actief. 
Hij schreef politieke beschouwingen en pamfletten, was een tijdlang prominent lid van 
de Fabian Society, trachtte tot tweemaal toe parlementslid te worden voor de Labour-
partij, en onderhield zich met wereldleiders als Lenin en Churchill. 

Niet alleen de verscheidenheid, maar ook de totale omvang van Wells' activiteiten was 
indrukwekkend - het is soms nauwelijks te bevatten dat ze in een enkel mensenleven 
pasten. Hij schreef bij elkaar meer dan honderd boeken (herziene uitgaven en vertalin
gen niet meegerekend), werkte mee aan verscheidene films, verzorgde reeksen radiore
des en andere uitzendingen, en versleet een indrukwekkend aantal vrouwen, in officiële 
zowel als minder officiële betrekkingen. Hoewel Wells afkomstig was uit de kansarmere 
regionen van de Britse samenleving vergaarde hij in de loop van zijn leven grote rijk
dom en verwierf hij, als auteur en als publieke figuur in het algemeen, wereldfaam. 

Wells was veel meer dan een sciencefictionschrijver, maar toch was er ook in die 
andere activiteiten (met uitzondering wellicht van zijn amoureuze escapades) sprake 
van een samengaan van literatuur en wetenschap. In het volgende zal ik de belangrijk
ste van die werkterreinen onder de loep nemen en trachten duidelijk te maken hoe de 
combinatie er steeds weer in opdook.- Door dit overzicht krijgen we ook zicht op het 
* Vakgroep Geschiedenis, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Universiteit Maastricht, Postbus 616, 6200 
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1 H.G. Wells, The time machine, aii invention (London 1895); The invisible man, a grotesque romance (New 
York en Londen 1897); en The war of the worlds (London 1898). Een volledige Wells-bibliografie staat op sta
pel bij de Nederlandse uitgeverij Equilibris te Oss: David C. Smith, The definitive bibliography of Herhert 
George Wells. 

2 Over Wells' science fiction en ander proza, zie onder andere Patrick Parrinder, Shadows of the future: 
H.G. Wells, science fiction and prophecy (Liverpool 1995); Patrick Parrinder en Christopher Rolfe ed., H.G. 
Wells under revision (London 1990); John Huntington, The logic of fantasy: H.G. Wells and science fiction 
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Figuur 1. The Time Machine als stripverhaal. 

centrale streven achter de meeste van zijn inspanningen, en op het soort van verband 
tussen wetenschap en literatuur dat in Wells' werk zichtbaar wordt - daarop kom ik in 
de conclusie terug. Allereerst echter een korte biografische introductie.^ 

Leven en werk 
Herbert George Wells werd in 1866 geboren als zoon van een cricketspeler en een moeder 
die bijverdiende als huismeid nadat zijn vader invalide was geworden. Hij was voor
bestemd om in een manufacturenwinkel te gaan werken, maar kreeg de kans op betere 
vooruitzichten via toelating tot een grammar school, en vervolgens de 'Normal School 
of Science' in South-Kensington. Een van de docenten aan dit nieuwe type lerarenop
leiding was Thomas Huxley, de bioloog die in Victoriaans Engeland bekend stond als 
'Darwin's bulldog', vanwege zijn agressieve promotie van de theorie van natuurlijke 
selectie en van een wetenschappelijke kijk op leven en wereld in het algemeen.'' Wells 
raakte diep onder de indruk van Huxley ('the greatest man I was ever likely to meet'), 
hetgeen in zijn eigen werk goed zichtbaar zou worden.' Na zijn studie werd Wells correc
tor bij een instelling voor schriftelijk onderwijs en schreef hij artikelen voor vakbladen 
alsmede een tweedelig studieboek. 

In de jaren 1890 begon hij daarnaast met het schrijven van 'scientific romances': 
fantasieverhalen rondom gefingeerde ontdekkingen of uitvindingen. Dit genre was niet 

(New York 1982); en Roslynn Haynes, H.G. Wells, discoverer of the future. The influence of science on his 
thought (Londen 1980). 

3 Voor een uitgebreide en zeer geslaagde biografie, zie David C. Smith, H.G. Wells. Desperately mortal. A 
biography (New Haven 1986). 

4 Adrian Desmond, Huxley. Evolution's high priest (Londen 1997). 
5 Geciteerd in Smith (n. 3), Wells, 11. 
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nieuw, maar Wells gaf er een ongekende diepte aan door zijn gedegen kennis van de 
technische aspecten, die de fantasieën heel realistisch maakte. Na wat experimenten 
kwam zijn grote doorbraak met de drie in de opening genoemde boeken, die hem in 
een klap beroemd maakten en al gauw financieel onafhankelijk. Zijn roem breidde zich 
nog uit toen hij zich vanaf 1901 ook ging wijden aan serieuze toekomstscenario's. Nu 
stond Wells niet alleen meer als romanschrijver bekend, maar ook als politiek denker 
op zijn eigen, originele manier. Hij werd een veelgevraagd gast in de dinner clubs van de 
Britse intelligentsia, raakte bevriend met linkse politici zowel als conservatieven 
(Winston Churchill, G.K. Chesterton), en werd een gezocht commentator en opinion 
leader-via pers, radio en het witte doek. Intussen steeg zijn ster ook in het buitenland 
en hij maakte steeds vaker tournees naar de VS, de Sovjetunie, Australië en het 
Europese vasteland, waarbij hij ook regelmatig gesprekken voerde met staatshoofden -
van Franklin D. Roosevelt tot Lenin en Stalin. Hij bleef romans schrijven, science fiction 
zowel als andere verhalen, terwijl hij ook niet ophield politiek getinte werken te produce
ren. Zijn laatste boek. Mind at the end of its tether, verscheen kort voor zijn dood in 1946. 

Wells' werk zou van grote betekenis zijn, niet alleen binnen de science fiction (waar 
nieuwe auteurs zich overigens vooral tegen zijn utopisme gingen afzetten), maar in de 
beeldvorming van wetenschap in het algemeen. Zijn werk inspireerde veel vroege 
wetenschapsjournalisten en ook wetenschappers zelf- van Bertrand Russell en Michael 
Polanyi tot Leo Szilard en lan Burgers.* Als politiek commentator raakte Wells na zijn 
dood meer in de vergetelheid, hoewel John Partington recentelijk betoogd heeft dat zijn 
kosmopolitische gedachtegoed achter de schermen wel degelijk heeft doorgewerkt, bij
voorbeeld in de oprichting van de World Health Organization en de Europese Unie.^ 
Bovendien is er regelmatig gepoogd zijn ideeën in ere te herstellen, onder andere door 
de adepten verenigd in de H.G. Wells Society en rond de bladen The undying fire en The 
Wellsian.^ 

Wells' non-fictie 
Van Wells' werkterreinen naast science fiction was het schrijven van non-fictie wellicht 
het belangrijkste. Hij begon hiermee op grote schaal vlak na de Eerste Wereldoorlog, 
toen hij besloot een (voor zijn doen) lange tijd uit te trekken om een algemeen geschie
denisboek voor een groot publiek te gaan schrijven. Samen met zijn toenmalige vrouw 
Jane besteedde hij het volgende jaar aan het verzamelen van materiaal, het schrijven en 
redigeren van tekst, en het laten corrigeren door ter zake deskundigen - en dit alles nog 
enkele malen overnieuw in opeenvolgende redactieronden.^ In 1920 verscheen uiteindelijk 
het boek The outline of history, dat in de jaren daarna nog vele malen in herziene versies 
herdrukt zou worden, onder andere onder de bekendere titel A short history of the world.^° 

6 Over Russell, zie ibid., 291; Michael Polanyi, 'Can science bring peace?', in: The challenge of our time 
(Londen 1948) 41-45, i.h.b. 41; over Szilard, zie Richard Rhodes, The making of the atomic bomb (New 
York 1986) 14, 21-22, 24-26; en ).M. Burgers, autobiografische aantekeningen, in Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam), archief Johannes Martinus Burgers, 7, p. 25-26. 

7 John S. Partington, Building cosmopolis: the political thought of H.G. Wells (Aldershot 2003). 
8 Warren W. Wagar, H.G. Wells and the world state (New Haven 1961); Haynes (n. 2), H.G. Wells, discoverer 

of the future; Smith (n. 3), H.G. Wells; en John S. Partington ed., The Wellsian. Selected essays on H.G. 
Wells (Oss 2003). 

9 Smith (n. 3), H.G. Wells, 250-251. 
10 H.G. Wells, A short history of the world (Harmondsworth 1958). 
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Dat dit werk geen science fiction was, zal duidelijk zijn, maar dat het überhaupt iets 
met natuurwetenschap te maken had, ligt ook niet voor de hand. Toch was dat zo, om 
verschillende redenen. Allereerst koos Wells een ongewoon begin voor zijn wereld
geschiedenis. In plaats van, zoals te doen gebruikelijk, aan te vangen met de prehistorie 
en het ontstaan van de eerste beschavingen, liet hij zijn behandeling beginnen bij het 
ontstaan van het heelal, om te vervolgen met de wording van sterrenstelsels, van de 
aarde, het leven op aarde, etc." De eerste hoofdstukken waren dan ook niet gebaseerd 
op reguliere historische kennis, maar veeleer op inzichten uit de kosmologie, geologie 
en paleontologie. Pas daarna volgde een geschiedenis zoals historici die plachten te 
schrijven. Maar ook die week in natuurwetenschappelijke zin af van de toen gangbare 
populaire geschiedschrijving. Het boek was namelijk niet opgezet als de geschiedenis 
van een volk of bepaalde beschaving, maar uitdrukkelijk als een geschiedenis van de 
menselijke soort. Wells' aanpak nam afstand van nationalistische geschiedschrijving en 
beoogde de evolutie weer te geven van 'the human species' in zijn verhouding tot de 
veranderende omstandigheden - natuurlijk, economisch en sociaal. 

In deze opzet weerspiegelde zich het gedachtegoed van zijn leermeester Huxley. 
Volgens Huxley was de evolutie niet tot een einde gekomen, maar voltrok zij zich nog 
steeds, ook onder mensen, met dien verstande dat die zelf hun leefomgeving mede 
vormgaven. Het resultaat was het soort van ontwikkeling dat Wells in zijn Short history 
of the world probeerde weer te geven: geen glorieuze geschiedenis van een enkel volk, 
maar een weergave van de evolutie van de mensheid, die zich zowel aanpaste als nieuwe 
omstandigheden creëerde.'^ 

Er was echter ook een directere aanleiding voor Wells' geschiedschrijving. De Eerste 
Wereldoorlog had hem ervan overtuigd dat de voornaamste bron van geweld en ellende 
in de wereld lag in het bestaan van natiestaten, die hun eigen belangen verdedigden, 
ook waar dat niet strookte met het welzijn van de mensheid als geheel. Vanuit het oog
punt van de mondiale humaniteit was de oorlog één grote, zinloze verschrikking. Wells 
legde zijn nieuwe inzicht vast in de roman Mr Britling sees it through (1916), waarin een 
Engelsman en een Duitser er al corresponderend achter kwamen hoe vergelijkbaar en 
tegelijk onnodig hun oorlogsellende in wezen was." Volk streed tegen volk om geen 
enkele hogere reden, en de enige uitweg was, volgens Wells, het hele instituut van de 
natiestaat de rug toe te keren en te komen tot een veel omvattender politieke orde, zo 
mogelijk een wereldstaat. Maar om het zover te krijgen, zouden burgers en regerings
leiders eerst moeten leren denken op het niveau van de gehele mensheid, en los moeten 
komen van de nationale kaders die doorgaans het politieke gezichtsveld bepaalden -
zoals de hoofdpersonen in Wells' roman.''* 

In de werkelijke wereld was dit echter een moeilijker opgave. De oorlogspropaganda 
had het nationalisme juist aangewakkerd, en het Verdrag van Versailles toonde hoezeer 
ook na de oorlog nationale belangen de boventoon bleven voeren. Zelfs de Volkenbond, 
waar Wells zich actief voor beijverd had, leek uiteindelijk in geen enkel opzicht op het 
soort supranationaal orgaan dat de belangen van de verschillende naties oversteeg en 

u Ibid.. 11-42. 
12 Zie vooral T.H. Huxley, Evolution and ethics (Londen 1894). 
13 H.G. Wells, Mr Britling sees it through (Londen en New York enz. 1916). 
14 Partington (n. 7), Building cosmopolis, 101-125; Wagar (n. 8), H.G. Wells and the world state. 
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ontgroeide.'5 Wells concludeerde daarom dat er vóór alles behoefte was aan een nieuwe 
opvoeding van burgers en machthebbers. En een eerste stap in die richting was het 
bestaande geschiedenisonderwijs, dat nationaal en nationalistisch denken weerspiegelde, 
te vervangen door historische inzichten op wereldniveau. Wanneer mensen de ontwik
keling van de aarde en de menselijke soort als geheel konden bezien, ongekleurd door 
nationale voorkeuren, dan zouden ze ook leren om sociale en politieke problemen in 
het belang van de gehele mensheid te bekijken en op te lossen. 

Dit idee lag niet alleen ten grondslag aan Wells' historische producties, maar ook aan 
een werk dat deels fictie, deels non-fictie was: The shape of things to come (1933). In dit 
boek (in 1936 verfilmd als Thittgs to come) liet Wells een beschrijving van het verleden 
doorlopen in een relaas van de toekomst: 'a short history of the future', zoals hij het zelf 
noemde.'* Het boek heeft veel aandacht getrokken vanwege zijn profetische aspecten 
(het voorspelde onder meer een Tweede Wereldoorlog), maar het overkoepelende 
thema was het geleidelijk ontstaan van een wereldstaat. Aan het begin van het verhaal is 
dat slechts een ideaal gedragen door een kleine groep onafhankelijke en redelijke 
geesten, maar langzamerhand sluiten zich meer en meer rationeel ingestelde burgers 
aan en wordt het idee realiteit. De wereldstaat wordt dus uitdrukkelijk niet geboren uit 
onderhandelingen tussen bestaande natiestaten, maar uit het geloof van een weten
schappelijk ingestelde elite. 

Wells associeerde het mondiale denken voortdurend met een wetenschappelijke 
mindset, en hij ging ervan uit dat in de toekomstige wereldstaat problemen ook op een 
wetenschappelijke en wetenschappelijk geïnformeerde manier zouden worden aan
gepakt.'" Omgekeerd zag hij een nationale of nationalistische denktrant in wezen als 
irrationeel: een soort stammeninstinct uit de onderbuik dat niet strookte met het ratio
nele en universele karakter van wetenschap. Dit lijkt wellicht weinig verrassend, want 
universaliteit en rationaliteit zijn heel vaak met wetenschap verbonden. Maar we moeten 
bedenken dat dat in Wells' tijd ook gold voor nationale trots. Wetenschappelijke presta
ties werden veelal gezien als nationaal cultuurgoed en als trotse voortbrengselen, die de 
aard en de rang van een volk weerspiegelden. Dergelijke nationalistische opvattingen 
van wetenschap gingen doorgaans samen met een internationalisme dat de ontmoeting 
van en competitie tussen landen verheerlijkte. Maar voor Wells was zo'n samengaan een 
onmogelijkheid. In zijn visie was wetenschap uit de aard der zaak anfi-nationalistisch. Hij 
was een van de eersten met die opvatting. In de jaren dertig en veertig zouden velen 
volgen.'* 

Ook in deze zin had Wells' antinationalistische geschiedschrijving dus te maken met 
(zijn opvatting van) wetenschap. Steeds associeerde hij wetenschappelijk denken met het 
ontstaan van een wereldregering en het terugdringen van nationalisme en natiestaat. Het 
aankweken van zo'n wetenschappelijke mindset vormde ook de doelstelling van een 
tweetal andere non-fictieprojecten, waarop Wells zich in de jaren 1920 en vroege jaren 

15 Wells was mede-oprichter en actief medewerker geweest van de 'League of Free Nations Society', die 
onder meer het pamflet The idea of a league of nations (O.xford 1919) had uitgegeven. 

16 H.G. Wells, The shape of things to come. The idtimate revolution (London 1993) 4. 
17 Rein de Wilde en Geert Somsen, 'Government as scientific process in H.G. Wells' world state', in: Harmke 

Kamminga en Geert Somsen ed., Pursuing the unity of science: scientific practice and ideology between the 
Great War and the cold war (Aldershot, in voorbereiding). 

18 Geert Somsen, 'A history of universalism. Conceptions of the internationali ty of science, 1750-1950', 
Minerva (ter perse). 
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1930 zou toeleggen. Het eerste betrof een overzichtswerk van de biologie, The science of 
life, dat in 1930 uitkwam, en het tweede was een sociaal-economisch overzicht, The 
work, wealth and happiness of mankind (1932)."^ Beide projecten waren van grote 
omvang en kostten jaren van intensieve arbeid. Wells werd hierin bijgestaan door een 
steeds groeiend team van deskundigen en onderzoeksassistenten, in het eerste geval 
met onder meer zijn eigen zoon Gip en Huxley's kleinzoon Julian, toen veelbelovende 
biologen. Wells betoonde zich een effectief maar ook buitengewoon veeleisend leider 
die zijn medewerkers soms tot grote wanhoop kon drijven.^" Toch was dit precies het 
soort werk waarin hij in zijn element was - als snelle schrijver, razende redacteur en 
gedreven strijder voor wat hij als een allerbelangrijkste zaak beschouwde (zie figuur 2). 

Onderwijshervorming 
Naast het schrijven van science fiction en non-fictie was Wells buitengewoon actief op 
het gebied van de onderwijshervorming. Zijn overzichtswerken c.q. studieboeken op 
genoemde terreinen vormden hieraan op zich al bijdragen, maar Wells stak ook veel 
energie in de sectie L van de British Association for the Advancement of Science, de 
afdeling die zich bezighield met natuurwetenschappelijk onderwijs. Zijn medestander 

19 H.G. Wells, J.S. Huxley en G.P. Wells, The science of life (3 delen, London 1929-30). H.G. Wells, The work, 
wealth and happiness of mankind (London 1932). 

20 Julian Huxley, Memories, 1 (Harmondsworth 1978) 148-166. 
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hierin, en langdurig voorzitter van de sectie L, was Richard Gregory, de hoofdredacteur 
van Nature en een goede vriend van Wells sinds hun gezamenlijke tijd aan de Normal 
School of Science.^' Wells' inzet bij zijn onderwijshervormingen was dat er veel meer 
aandacht moest komen voor natuurwetenschappelijke kennis en methoden. In Britse 
scholen en universiteiten lag traditioneel de nadruk op een liberaal-humanitaire vor
ming via verdieping in literatuur en de klassieken. Die werd algemeen beschouwd als de 
basis voor goed burgerschap en leiderschap in het British empire. Maar volgens Wells 
broedde men hiermee slechts 'herd intelligence'.-- De wereld zou meer gebaat zijn bij 
mensen die 'scientific' konden denken dan bij een elite die Shakespeare kende en 
Homerus kon opzeggen. 

In de jaren 1930 lanceerde Wells een campagne voor een totale herziening van het 
Britse onderwijs. In plaats van de bestaande leerstof stelde hij een programma van edu
catie voor dat zich uitstrekte van de jongste kinderjaren tot ver in de volwassenheid (zie 
figuur 3).-' Wells' curriculum ging niet uit van een canon van grote literaire werken of 
andere klassiekers, maar van de empirische vermogens van de zich ontwikkelende 
mens. Al in de eerste gewaarwordingen van een kind, zo geloofde hij, lag de kiem voor 
verschillende takken van wetenschap. Ervaringen met huisdieren vormden de aanzet 
tot biologie, spelen met blokkendozen tot elementaire natuurkunde, en het spel van 
menselijke interacties tot de allereerste sociaal-economische kennis. Het ging er in 
Wells' onderwijsprogramma om zulke ervaringen uit te breiden en systematisch te 
begeleiden tot steeds wetenschappelijker vormen van kennis en studie. Bovendien was 
onderwijs in wezen steeds een vorm van onderzoek, dat uiteindelijk ook kon uitmon
den in originele bijdragen aan de bestaande inzichten. De samenhang tussen alle kennis 
werd door het gehele curriculum heen, maar met name in de laatste fasen, verzorgd 
door een 'World Encyclopaedia'. Dit allesomvattende naslagwerk was een uitvergroting 
van het soort overzichtswerken dat Wells zelf in eerdere jaren geproduceerd had, maar 
nu voor alle vakgebieden bij elkaar. Het was als zodanig ideaal geschikt voor Wells' 
totale educatie, en kon bovendien weer gevoed worden door de nieuwe kennis die de 
verst gevorderden in dat systeem genereerden (zie de pijltjes bovenin figuur 3). 

De wereldencyclopedie bestond nog niet, maar tegelijk met zijn onderwijscampagne 
beijverde Wells zich ervoor om een dergelijk werk tot stand te brengen.-"* Hij wilde het 
ditmaal niet zelf ter hand nemen, maar stelde dat het moest worden uitgevoerd door 
een 'Encyclopaedia Society': een groepering van de beste experts op alle gebied van 
over de gehele wereld. Dit collectief noemde hij wel 'a World of Brain' of 'a Super 
University', terwijl hij het naslagwerk zelf aanduidde met koosnaampjes als 'World 
Mind'.-5 Het kreeg dan ook een centrale rol in zijn pleidooien van de jaren 1930 en 1940. 
De World Encyclopaedia zou niet alleen in het onderwijs gebruikt moeten worden en 
burgers van algemene kennis voorzien. Zij zou ook heel nuttig zijn voor wetenschappe
lijk experts, die hun bijdragen erdoor in een groter verband leerden zien, en voor de 
universiteiten, die zich ermee konden moderniseren (dat wil zeggen: hun nadruk op 
literair-klassieke onderwerpen verminderen). De belangrijkste functie had de World 

21 W.H.G. Armytage, Sir Richard Gregory. His life and work (Londen 1957) 40-66. 
22 Wells schreef hierover; 'What they |het publiek] know and think and what they are ready to believe 

impresses me as remarkably poor stuff.' H.G. Wells, 'The Informative Content of Education' Ipresiden-
tiële rede voor de Sectie L], BAAS Report of the Annual Meeting {London 1937) 237-248, citaat op 237. 

23 Ibid. 
24 H.G. Wells, World brain (London 1938). 
25 Zie Armytage (n. 21), Sir Richard Gregory, 151, 
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Figuur 3. Wells* voorstel voor een nieuw curriculum. 

Encyclopaedia echter te vervullen in de toekomstige wereldstaat. Als die namelijk, zoals 
Wells voor ogen had, op wetenschappelijke wijze geregeerd zou worden, dan was zijn 
naslagwerk de bron van kennis om die vorm van politiek te informeren en begeleiden. 
De wereldencyclopedie was 'an undogmatic Bible to a world culture/^^ 

26 Wells (n. 24), World briihu 1-25, citaat op 4-
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Dat die World Encyclopaedia in de toekomstige wereldorde zo'n centrale rol zou spelen, 
gaf ook een groot gewicht aan de groepering die haar zou samenstellen: de 'Encyclopaedia 
Society'. Wells stelde zich deze gemeenschap voor als een open elite van mensen die niet 
alleen de beste expertise bezaten, elk op hun terrein, maar ook een pragmatische 
geesteshouding die ze deed beseffen hoe en hoezeer hun kennis ten nutte gemaakt kon 
worden van een wereldbestuur. Dit idee van een revolutionaire voorhoede van weten
schappelijk denkende internationalisten was een terugkerend thema in Wells' werk. In 
de toekomstvoorspelling A modern Utopia uit 1905 presenteerde hij al zo'n klasse die hij 
'Samurai' noemde, naar de edele Japanse strijders. In het soortgelijke The open conspi
racy uit 1928 heette een dergelijke groep de 'New Republicans', en in The shape of things 
to come zagen we al een vergelijkbare avant-garde optreden.^^ Steeds ging het om een 
slag mensen, dat zijn tijd vooruit was, wetenschappelijk en internationaal dacht, en 
tegelijk op een pragmatische wijze politiek actief was. Het ging doorgaans niet om 
wetenschappers, die Wells te eenzijdig specialistisch achtte, maar bijvoorbeeld om vlie
geniers, die zowel technisch als internationaal waren ingesteld.-* Zo'n elite zou haar 
bewind vestigen, niet via bestaande politieke instituties zoals partijen of parlementen, 
ook niet middels revolutionair geweld, maar simpelweg doordat zij prangende proble
men effectiever wist op te lossen. Wells' politieke visie valt om die reden onder wat wel 
'functionalisme' genoemd wordt: een vorm van internationalisme die niet ontstaat vanuit 
de betrekkingen tussen staten, maar door samenwerking op het gebied van 'functionele 
taken', bijvoorbeeld door postbeambten of luchtvaartpiloten.^' 

Politiek 
Het zal inmiddels duidelijk zijn hoe groot de politieke lading was van Wells' activiteiten, 
zowel op het terrein van non-fictie als op onderwijsgebied. Naast deze inspanningen zou 
hij zich ook expliciet met politiek inlaten - het derde en laatste te bespreken werkter
rein buiten de science fiction. Wells beschouwde zichzelf zijn leven lang als socialist, 
maar in de loop van de tijd ontstond een steeds concreter en eigenzinniger beeld van 
wat dat socialisme inhield. 

Kort na de publicatie van zijn Anticipations (1902) en een aantal soortgelijke boeken 
kwam Wells voor het eerst in contact met de Britse linkse intelligentsia.-'" Hij was toen 
al een paar jaar beroemd als toekomstromancier, maar in dit nieuwe werk deed hij 
serieuze voorspellingspogingen voor de twintigste eeuw (de zo-even genoemde boeken 
vallen ook in dit genre). Die trokken de aandacht van onder andere Sidney en Beatrice 
Webb, de drijvende krachten achter de Fabian Society, waarin Wells ook al snel werd 
opgenomen. De Fabian Society was een soort denktank van linkse intellectuelen, die 
een niet-revolutionaire vorm van socialisme propageerde en de nadruk legde op volks
educatie, internationalisme en wetenschappelijk onderzoek van sociale problemen. 
Men kan zich dus voorstellen dat Wells zich aangetrokken voelde. De Webbs hoopten 
dat hun nieuwe, rijzende ster voor de nodige verjonging en uitbreiding van de Society 

27 Wells karakteriseerde zijn Samurai als een 'voluntary nobility', 'men and women of a distinctive costume 
and bearing'. Zie H.G. Wells, A modern Utopia (Lincoln 1967 [eerste druk 1905]) 259. 

28 Wells (n. 24), World brain, 1-25. 
29 Deze ideologie was ook terug te vinden in de 'Union Internationale des .Associations' van de Belg Paul Otlet 

en de Fabian Society. Zie Brigitte Schroeder-Gudehus, Les scientifujues et la paix: la communauté scientifique 
internationale au cours des années 20 (Montreal 1978) 17-30, en Partington (n. 7), Cosmopolis, 8-9. 

30 H.G. Wells, Anticipations of the reaction of mechanical and scientific progress upon human life and thought 
(Londen 1902). 
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zou kunnen zorgen, want het bestaande kader werd oud en de uitstraling was niet meer 
zo vernieuwend als kort na de oprichting in 1882. Wells ging voortvarend te werk, mikte 
op een ledental van tienduizend, en trachtte de hele Society om te smeden tot 'the 
beginnings of an order, akin to [the] samurai': het soort internationalistische voorhoe
de dat hij in A modern utopia had beschreven.^' Op zich was dit idee minder vergezocht 
dan het lijkt, want er vormden zich op dat moment daadwerkelijk allerlei clubjes van 
Wellsiaanse 'samurai' in Engeland. Maar het plan was minder populair onder de voor
aanstaande Fabians, die zich niet zo makkelijk in zijn leger van wereldstrijders lieten 
inlijven. Vooral de bekende toneelschrijver George Bernard Shaw weigerde zijn onaf
hankelijke geest te laten beteugelen en samen met enkele medestanders begon hij Wells 
actief te dwarsbomen. Deze verzette zich heftig, maar kon uiteindelijk niet van de 
oudere zwaargewichten winnen.'-

Wells droop teleurgesteld af maar hij had zijn politieke aspiraties niet verloren. Hij 
bleef over politieke kwesties schrijven en stelde zich in 1922 en 1923 beschikbaar als parle-
mentskandidaat voor de Labour-partij. Beide malen zou hij verliezen van de conservatieve 
concurrent in zijn district, maar deze ervaring, evenals die met de Fabian Society, 
maakte hem wel steeds duidelijker hoe hij wel en hoe hij niet politiek wilde bedrijven.'^ 
Hij had weinig vertrouwen gekregen in partijorganisaties en hij was evenmin gepor
teerd geraakt van het instituut van verkiezingen. Het kwam hem voor dat daarmee de 
beste 'electioneer' aan de macht kwam, en niet per se degene die de verstandigste 
besluiten zou nemen. Bovendien werd het oordeel over belangrijke zaken overgelaten 
aan kiezers die lang niet genoeg kennis en inzicht bezaten. 

We have to vote. But how can we vote when we do not get the hang of it? Has anyone got the hang of it? 

Are there people anywhere in our world today who have a really comprehensive vision of the economic 

world process as one whole? Apparently not. And yet we ordinary people have it thrust upon us, that 

whatever control can be e.xercised over this immense complex tumult of world change, must be exer

cised through our voting and our assent.**" 

Het probleem was dat het stemvolk veel te weinig geïnformeerd was, terwijl het wel met 
verkiezingsleuzen en propaganda werd gemanipuleerd. Hoe kon zo'n massa nu door
dachte beleidskeuzes maken? Van politici zelfwas volgens Wells niet veel meer wijsheid 
te verwachten, want het systeem dwong hen meer te letten op hun eigen machtsbehoud 
dan op het serieus oplossen van problemen." 

Wells is wel een antidemocraat genoemd, hoewel John Partington recent heeft 
betoogd dat hij slechts de bestaande vorm van democratie afwees.-'"' Maar hoe we zijn 
politiek ook noemen, het is duidelijk dat die weinig op had met de partijen, parlemen
ten en verkiezingen. Zo'n afkeur was overigens allerminst ongebruikelijk in de jaren 
1920 en 1930. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de parlementaire (massa)democratie 
überhaupt niet erg populair, en er waren weinig intellectuelen die haar enthousiast ver-

31 Geciteerd in Wagar (n. 8), H.G. Wells and the world state, 26. 
32 Smith (n. 3), H.G. Wells, 105-111. Over de 'samurai societies' (die voornamelijk Weils' werk bediscussieer

den), zie 101. 
33 Over Wells'verkiezingspogingen, zie ibid., 275-278. 
34 H.G. Wells, The outline ofnuin's work and wealth (Garden City 1936) 13-14. 
35 In 1927 gaf Wells in Parijs een lezing getiteld 'Doubts on democracy'. Zie ook Charlotte Thomsen, 'H.G. 

Wells and the world state', masterthesis Universiteit Maastricht (2000) 30-32. 
36 Partington (n. 7), Building cosmopolis, 11. 
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dedigden. Van zowel linker- als rechterzijde was er zware kritiek plus de breed gedragen 
verwachting dat het een staatsvorm van voorbijgaande aard zou zijn. Mussolini's fascisme 
werd aanvankelijk vaak moderner geacht, terwijl Marxisten hun eigen opvattingen had
den over het bestel dat op het huidige zou volgen. 

Dat laatste gold ook voor Wells, maar zijn toekomstverwachting was er niet een van 
revolutie en communistische heilstaat. Gedurende het interbellum werkte hij een geheel 
eigen vorm van socialisme uit waarin wetenschap centraal stond. Dit bleek al tijdens een 
van zijn laatste verkiezingsspeeches, getiteld 'Socialism and the Scientific Method': 

We of the Labour Party (...) believe in science and in the scientific motive altogether superior to 

profit-seeking. We believe in the salaried man, who chooses to work for the sake of his work. We 

believe in teachers; we believe in the spirit of creative science in the minds and hearts of men.-'" 

In hoeverre de Labour-partij hier werkelijk achter stond, is zeer de vraag, maar Wells 
zelf benadrukte wel steeds meer het belang van 'science' in nieuwe regeervormen. 
Wetenschap was voor hem niet alleen natuuronderzoek, maar een geesteshouding en 
benadering die op allerlei problemen toegepast kon worden. En in de aanstaande 
staatsvorm, de wereldstaat, zou zij de politieke methode worden. 

Maar wat betekende dit nu precies, wetenschap als politieke methode?-'* Wells gaf 
daarop weinig specifieke antwoorden. Hij ontwierp geen staatsinrichting met weten
schappelijke organen of planningsinstituten, en besteedde veel meer woorden aan het 
bepleiten van een wetenschappelijke politiek dan aan het beschrijven ervan. In The 
open conspiracy zei hij er wel iets over, maar in een korte en merkwaardige formulering: 
'World government, like scientific process, will be conducted by statement, criticism, 
and publication'.-'* Dit klinkt alsof hij het regeren beschouwde als een soort peer-
revieivproces, waarin ideeën werden ingezonden, bekritiseerd en uitgegeven. Hij kende 
dit proces goed van zijn vriend Gregory, de hoofdredacteur van Nature, en hij had er 
zelf ervaring mee bij het samenstellen van de wetenschappelijke overzichtswerken: 
daarin was immers ook steeds de werkwijze gevolgd van 'statement, criticism, and 
publication'. Bovendien was dit het soort activiteit waarmee de Encyclopaedia Society 
zich zou moeten gaan bezighouden - voortdurend, want de wereldencyclopedie kwam 
volgens Wells nooit af't" 

In dat laatste gegeven schuilt echter tevens de oplossing van het probleem. Want 
Wells leek zo weinig te zeggen over de wetenschappelijke regeermethode omdat dit die 
methode al was: kennis samenbrengen, kritiek verwerken, en publiek maken. Het 
samenstellen van de World Encyclopaedia legde niet de basis voor het regeren van de 
wereld maar was het zelf. Dit verklaart ook waarom Wells' Encyclopaedia Society zoveel 
leek op elites als de Samurai en de New Republicans, die hij in zijn voorspellingen de 
wereldmacht liet uitoefenen. En het verklaart waarom hij het tot stand brengen van zijn 
eigen overzichtswerken van zo'n eminent belang achtte - groot genoeg bijvoorbeeld om 
er als vanzelfsprekend vanuit te gaan, dat Julian Huxley er zijn hoogleraarspositie voor 
op zou geven (wat deze overigens ook deed).'*' Steeds als Wells gevraagd werd wat te 

37 Geciteerd in Smith (n. 3), H.G. Wells, ijj. 
38 Zie hierover ook De Wilde en Somsen (n. 17). 
39 H.G. Wells, The open conspiracy and other writings (Londen 1933) 31. 
40 Wells (n. 24), World brain. 
41 Huxley (n. 20), Memories, 1,149. 
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doen en hoe wereldvrede en wereldregering dichterbij te brengen, was de kern van zijn 
antwoord: we moeten kennis vergaren en we moeten een overzicht van die kennis 
samenstellen. Dat was wat hij als wetenschappelijke politiek beschouwde. 

Wetenschap en literatuur 
Wells' activiteiten buiten science fiction overziend, kunnen we vaststellen dat weten
schap en literatuur er op verschillende manieren in samengingen. Zijn non-fictie
projecten waren wetenschappelijk van inhoud en literair van vorm en opzet - het ging 
immers om (goedgeschreven) boeken. Zijn inspanningen op onderwijsgebied draaiden 
voor een belangrijk deel om het plan een wereldencyclopedie samen te stellen - weder
om een wetenschappelijk en literair project. En in zijn politieke idealisme ging het uit
eindelijk ook om een wetenschappelijk-literaire onderneming: de wereldstaat die hij 
voor ogen had zou immers tot stand gebracht en bestuurd worden door middel van het 
voortdurend samenstellen en redigeren van wetenschappelijke teksten. Zodoende was 
niet alleen de vorm van Wells' werk buiten de science fiction literair (in de zin dat het 
voornamelijk schrijfwerk behelsde), maar ook de inhoud van het ideaal dat hij ermee 
nastreefde: een heilstaat van wetenschappelijke tekstproductie. 

Het streven naar zo'n World State, en de afkeer van de huidige toestand van irrationele 
en nationalistische politiek, kwam naar voren in alle soorten werk dat Wells produceerde. 
We zagen het bijvoorbeeld op vergelijkbare wijze tot uiting komen in de fictie van Mr. 
Britling, de halve fictie van The shape of things to come en de non-fictie van The outline 
of history. Het heeft met het oog op de achterliggende gedachten dan ook niet veel zin 
Wells' oeuvre op te splitsen in van elkaar gescheiden genres. Veeleer is er een eenheid 
zichtbaar in zijn werk, die het als geheel van een onderscheiden soort maakt. Wells 
schreef immers hoofdzakelijk over wetenschap, maar hij was zelf geen wetenschappelijk 
onderzoeker. Ook is hij niet echt als een wetenschapspopularisator aan te merken, want 
zijn doel was niet primair om wetenschap uit te leggen en begrijpelijk te maken. Wat hij 
bovenal deed was een groot publiek duidelijk maken waar wetenschap voor stond als 
activiteit en als attitude, en wat daar de politieke betekenis van was. Wetenschap was 
voor Wells veel meer dan wat onderzoekers in laboratoria uitvoerden. Het was een 
geesteshouding die de toekomst zou en moest gaan domineren - dat was de boodschap 
van het grootste deel van zijn oeuvre. En dat oeuvre valt daarmee in een heel eigen 
categorie: geen wetenschap en geen popularisering, maar iets dat we als metaweten
schap zouden kunnen aanduiden.•*-

Het is ook op dit vlak dat Wells belangrijke invloed zou hebben. Naast de inhoud van 
zijn ideeën was het ook het genre van metawetenschap, waarin hij veel navolging zou 
krijgen, met zelfstandige beoefenaren als CR Snow, Julian Huxley en ook de eerste pro
fessionele wetenschapsjournalisten in Groot-Brittannië. Zij spanden zich beroepsmatig 
in om duidelijk te maken waar wetenschap voor stond, en waarom dat politiek van zo'n 
eminent belang was. Volgens 'scientific journalist' J.G. Crowther was dit de taak van de 
wetenschapsjournalistiek: niet slechts het correct weergeven van de feiten, maar pri-

42 Frank Turner heeft voor soortgelijke teksten, maar dan geproduceerd door wetenschappers zelf, de term 
'public science' geïntroduceerd: '[S]cientists find that they must justify their activities to the political 
powers and social institutions upon whose good will, patronage, and cooperation they depend. The body 
of rhetoric, argument, and polemic produced in this process may be termed public science.' Frank M. 
Turner, 'Public science in Britain, 1880-1919', Isis 71 (1980) 589-608, citaat op 589 (cursief in origineel). 

304 



De Metawetenschap van H.G. Wells 113 

mair het overbrengen van 'the mental attitude of the researchers'.*-' En in de grond der 
zaak was dit een sociale missie. In een boekje over sterrenkunde stelde Crowther: 'If the 
Universe is viewed clearly, society may be viewed clearly and its insanities seen and 
removed.''*'* Wells had het zelf niet beter kunnen zeggen. 

Er is inmiddels veel geschreven over het belang van literaire middelen in de beoe
fening van wetenschap. Auteurs als Steven Shapin, Peter Dear, Frederick Holmes en 
zelfs Bruno Latour hebben laten zien hoe wetenschappers teksten opbouwen, retoriek 
gebruiken, en verschillende genres aanwenden om claims en observaties geloofwaardig 
te maken.*" Maar minstens zo belangrijk als literaire vormen in de wetenschap is de 
literatuur over wetenschap: verhalen die aan niet-wetenschappers duidelijk maken wat 
wetenschap is en betekent. Op dat gebied ontstond in Engeland in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw een eigen genre met zelfstandige beoefenaars. Hun literatuur 
droeg in hoge mate bij aan de publieke waardebepaling van wetenschap, niet zozeer van 
de betrouwbaarheid van wetenschappelijke uitspraken (die stond doorgaans niet ter 
discussie) maar aangaande de vraag waar wetenschap goed voor was - en dat was nog 
geen uitgemaakte zaak. Wells' belang ligt niet alleen in de eigenzinnige en idealistische 
antwoorden die hij op deze vraag zou geven, maar meer nog in het feit dat hij haar stelde, 
een leven lang en met de wereld als zijn leespubliek. 

SUMMARY 

The Metascience of H.G. Wells 

H.G. Wells (1866-1946) is widely known today for his science fiction, but he was massively 
active in many other areas as well. This essay reviews his most important nonfiction writ
ings and related activities, and argues that these too combined science and literature. 
The focus is on Wells' writing of popular surveys of history, biology and economics, his 
campaigns for educational reform, and his political actions. In all of these endeavors 
Wells promoted a scientific worldview that did away with what he saw as the irrationality 
of existing politics, especially the tribal mentality that caused war between the nation-
states. Wells believed that the continuous compilation and distribution of scientific 
knowledge (the most important conduit of which was a so-called 'World Encyclo
paedia') would gradually lead mankind to a scientifically-run world state. Hence, both 
the form of his nonfiction (writings about science) and the means by which his ideals 
would be realized (circulating scientific texts) were scientific as well as literary. As such, I 
argue, they constituted a new literary genre. Neither fictional nor scientific nor populariz
ing in the conventional sense, this part of Wells' work chiefly aimed to convey the social 
significance of scientific approaches, and can therefore best be characterized as 'meta
science'. 

43 |.G. Crowther, AH outline of the universe, 1 (Harmondsworth 1938) xiii. 
44 Ibid., xii, mijn cursieL 
45 Steven Shapin, 'Pump and circumstance: Robert Boyle's literary technology'. Social Studies of Science 14 

(1984) 481-520; Peter Dear, 'Totius in verba; rhetoric and authority in the early Royal Society', Isis 76 (1985) 
145-161; Frederic L. Holmes, 'Argument and narrative in scientific writing', in: Peter Dear ed., The literary 
structure of scientific argument (Philadelphia 1991) 164-181; Bruno Latour, Science in action. How to follow sci
entists and engineers through society (Cambridge 1987) 21-62. Zie ook Ilse Bulhof Darwins Origin of Species: 
betoverende wetenschap. Een onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap (Baarn 1988). 
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