De invasie
et is een van de grootste klassiekers
als het gaat om Sciencefictionboeken
en dit jaar viert het zijn 100e verjaardag: The war of the worlds van H.G. Wells.
De meeste van jullie kennen deze naam
waarschijnlijk vooral van de (ook al klassieke) film die in 1953 uitkwam. Velen zullen
misschien ook wei de musical kennen die
twintig jaar geleden door Jeff Wayne
gemaakt werd (de bijbehorende dubbel-cd is
een van de best verkochte ooit in Engeland)
en sinds kerst is er (in Engeland) een computerspel verschenen. Het boek is echter op
n6g een manier bewerkt en die bewerking
bracht nogal wat tumult teweeg ...,
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De spanning in Concrete, een afgelegen
plaatsje in het uiterste noordwesten van de
Verenigde Staten, groeit met de minuut. In veel
hu izen staat de radio harder dan normaal.
Ongerust luisteren de mensen naar de merkwaardige berichten uit de luidspreker. Aan de
andere kant van Amerika, ergens bij New York,
is een ruimtevaartuig van Mars neergekomen.
Uit de capsule zijn monsters gekomen die door
middel van hittestralen binnen enkele minuten
met zo'n 7000 soldaten afrekenen . Nu rukken
ze, gezeten in huizenhoge, driepotige machines op. lwarte wolken gifgas rollen voor ze uit.
De bewoners slaan in paniek op de vlucht. In
de staat New Jersey is de noodtoestand afgeroepen . De minister van buitenlandse zaken
legt een verklaring af. De toestand is bijzonder
ernstig , maar hij maant iedereen kalm te blijyen . De vijand bevindt. zich tenslotte op een
nog vrij klein gebied. Dan melden de opgewonden radioverslaggevers dat er een tweede capsule is neergestreken. Bommenwerpers worden tegen ze ingezet en verdwijnen €len voor
een uit de lucht. Terwijl de inwoners van New
York zich uit de voeten maken , waden de
Marsmachines door de Hudsonrivier .
Manhattan valt in buitenaardse handen. Over
de hele Verenigde Staten komen ruimtecapsules neer. De luisteraars in Concrete worden
steeds onrustiger. Het gevaar is niet langer
meer duizenden kilometers verwijderd, maar
nadert snel. De radio gaat nog wat harder. Dan
zwijgt het apparaat plotseling. Het licht valt uit,
het hele dorp zit zonder stroom .. . Nu slaat de
paniek echt toe. Veel gezinnen pakken hun
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spullen en vluchten de bergen in. Anderen verschansen zich in het dorp en wachten in het
donker op de komst van de Marsmannen met
hun hittestralen en gifgas.
lover kwam het gelukkig niet. Enkele uren later
kregen de angstige bewoners van Concrete te
horen dat de wereld nog bestond. Geen enkele
Amerikaanse stad was verwoest en niemand
had het leven gelaten. Nog sterker, de aarde
had helemaal geen bezoek gehad van
Marsbewoners. Het radioverslag van de invasie
was niets meer dan een hoorspel geweest.. .
Dat mensen in een klein afgelegen dorpje in
paniek raken van een realistische radio-uitzending klinkt enigszins aannemelijk. Maar op die
avond van 31 oktober 1938, toen het Columbia
Broadcasing System (CBS) het hoorspel "The
war of the worlds" uitzond, sloeg de angst in
heel Amerika toe en ook in de grote steden.
Naar schatting
luisterden 6
m i l joe n
Amerikanen
naar het hoorspel. Daarvan
geloofden 1.7
miljoen mensen dat het ook
om een echt
verslag ging en
maar liefst 1.2
miljoen luisteraars kregen het te kwaad. le
werden bang, dachten dat alles voorgoed was
afgelopen , kregen hysterische huilbuien en renden verdwaasd over straat, belden trillend van
angst familieleden op of sprongen in de auto en
gingen er met halsbrekende vaart vandoor,
daarbij de wegen mijdend die volgens de radio
door de monsters versperd waren.
En dat allemaal vanwege een uurtje amusement , want dat was de bedoeling van de
acteurs van het Mercury Theatre on the Air, die
elke week onder leiding van het 23-jarige
natuurtalent Orson Welles voor de omroeporganisatie CBS een bewerking van een
beroemd boek verzorgden. Daarv66r stond het
Mercury Theatre op de planken en oogste
goede kritieken van bijvoorbeeld een moderne
versie van "Julius
Ceasar" (oorspronkelijk
van Shakespeare) waarinde Romeinse keizer
een fascistische dictator was die in een modern
uniform rondliep. Die kunstzinnige hoogstand-
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jes trokken echter te wein ig aandacht van het
publiek. Dus besloten Welles en zijn medewerkers voor een contract met CBS. Welles had al
eerder voor de radio gewerkt. Hij speelde
onder andere de hoofdrol in "The shadow" (een
serie detectiveverhalen) en presenteerde een
reeks documentaires, "The March of time". Met
zijn diepe stem groeide hij uit tot een bekende
radiofiguur.

werd dat een verteller (Welles) de gespeelde
stukken aan elkaar praatte en daarbij de indruk
wekte dat alles hem persoonlijk overkomen
was. Het was een aanpak die zowel bij de luisteraars als bij de pers zeer in de smaak viel.
De uitzendingen met het Mercury Theatre
waren knap gemaakt, levendig en vaak bijzonder spannend. Zo maakten Welles en zijn
acteurs hoorspelen van een aantal boeken die

der MarsMonsters
De hoorspelen voor CBS werden uitgezonden
onder de noemer "First person singular". Dit
houdt in dat al het materiaal zodanig bewerkt

CD-hoes van de musical 'War of the Worlds ' van Jeff Wayne

tot de wereldklassiekers horen, zoals
"Dracula", "Schateiland" en "The 39 steps" .
In het najaar van 1938
werkten Orson Welles en
Howard Koch aan een
versie van het boek "The
war of the worlds" het
beroemde boek van de
Engelse schrijver Herbert
George Wells over een
grootscheepse aanval
van Marsbewoners op
aarde. Om het voor de
luisteraar interessanter te
maken werd het zich oorspronkelijke in Engeland
spelende verhaal verplaatst naar Amerika. De
uitzending was op zondag 31 oktober, aan de
vooravond
van
Halloween, de dag waarop in Amerika kinderen
zich verkleden en anderen de stuipen op het lijf
jagen.
Het hoorspel begon om
acht uur 's avonds met
de duidelijke aankondiging: "Het CBS en de
aangesloten stations presenteren Orson Welles
en het Mercury Theatre
on the Air in "War of the
worlds"
van
H.G.
Wells."Na een korte inleiUn;versum 2-199B
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ding van Orson Welles volgde een
Aweerbericht" en werd er"overgeschakeld"
naar een hotel in New York waar een dansorkest zou spelen. Plotseling werd de muziekuitzending onderbroken door een extra nieuwuitzending. Op Mars waren vreemde explosies
waargenomen. Een verslaggever sprak daarover met de "beroemde sterrenkundige"Pierson
(Orson Welles), maar die kon geen zekerheid
geven over het verschijnsel. De uitzending met
het orkest in New York werd heNat. Toen volgde er meer nieuws: een opgewonden verslaggever meldde dat bij een boerderij in de staat
New Jersey een geheimzinnige cilinder neergekomen was . Vervolgens ging alles heel snel.
De Marsbewoners kropen uit hun ruimtevaartuig en zaaiden dood en verderf met hittestralen en gifgas. De ene stad na de andere werd
onder de voet gelopen en zo bereikten ze New
York. Er kwamen cilinders neer op andere
plaatsen. Het klonk allemaal even verontrustend als fantastisch. Toen was er even een
korte pauze. Een presentator vertelde nog-

iIIustratie gemaakt door: Peter Goodfellow
Geinspireerd door 'War of the Worlds '
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maals: "U luistert naar Orson Welles en het
Mercury Theatre on the Air in "War of the
worlds" van H.G. Wells. "
In het tweede deel van het hoorspel was vooral
professor Pierson aan het woord, waarin hij de
heerschappij en de uiteindelijke ondergang van
de Marsbewoners omschreef. Na nog wat
muziek kwam Orson Welles weer aan het
woord , nu als zichzelf: "Dames en heren, ik
verzeker u dat "The war of the worlds" geen
andere betekenis had dan de Halloween verUn;ve,sum

2~

199'

rassing die we voor ogen hadden. Het is onze
manier om een laken over ons heen te gooien ,
uit de bosjes te springen "Boe!" te roepen."
Maar toen was het kwaad al geschied. Over
het hele land waren er dus al duizenden mensen die de uitzending volledig serieus namen.
Ze waren duidelijk op een dwaalspoor gebracht
door het feit dat het hoorspel klonk als een
echte nieuwsuitzending. Bovendien waren
plaatsnamen en wegen genoemd die mensen
in New Jersey en New York allemaal kenden.
De professor, ministers, officieren en verslaggevers die aan het woord kwamen maakten
allemaal zo'n machteloze indruk. Veel mensen
raakten in verwarring en konden niet meer helder nadenken. Een luisteraar zocht een andere
zender op om te horen wat die te melden had.
Hij hoorde kerkmuziek. De luisteraar trok daaruit de conclusie dat er mensen in afwachting
van de dood tot God aan het bidden waren .
Anderen waren eNan overtuigd dat ze het gifgas konden ruiken en sommige zagen een

merkwaardig licht aan de hemel.
"Een man kwam de trap afrennen en vertellen
dat het een grap was. We geloofden hem niet."
"We luisterden altijd naar Orson Welles , maar
hadden er geen idee van dat dit zijn programma was. ""Zoals de muziek werd onderbroken
klonk het niet als een hoorspel."
Dat waren enkele reacties die luisteraars achteraf gaven . Ruim een miljoen Amerikanen
(vergelijkbaar met ruim 90.000 Nederlanders)
waren zich lam geschrokken, maar toch brak er
geen volkswoede uit toen de waarheid aan het
licht kwam. Het Mercury Theatre kreeg naar
aanleiding van het hoorspel zo'n 1450 brieven;

in 91 procent van de gevallen bleken de mensen het een geweldige stunt te vinden die
Orson Welles (eigenlijk onbedoeld) had uitgehaald en bewonderden die zeer. Nog weken
lang stonden de kranten bol van verhalen over
de paniek. Het nieuws stak de Atlantische
Oceaan over en het gevolg was dat men ook in
Europa de naam van Welles kende.
Dat zoveel mensen door het hoorspel in
paniek raakten , was vo lgens een
Amerikaanse commentator "enkel en
aileen te wijten aan het feit dat aile
"intelligente mensen" naar een andere
zender luisterden." Een nogal laatdunkende opmerking: mensen zi j n dom
genoeg dat ze zich van alles en nog wat
laten wijsmaken als het maar goed
genoeg gebracht wordt. Het is een idee
dat ook lang invloed op de zogenaamde
massapsychologie heeft gehad .
Massapsychologen houden zich niet
bezig met het "normale" gedrag van
grote groepen, maar met bijzondere verschijnselen . Hierbij valt te denken aan
opstootjes, plotselinge sociale veranderingen , verspreiding van geruchten en
paniek. De massa die ze bestuderen
hoeft niet uit mensen te bestaan die zich
in elkaars buurt bevinden. Je kunt
namelijk ook een onzichtbare massa
bedoelen: mensen die, los van elkaar,
worden beziggehouden door hetzelfde
verschijnsel.
Dat was het geval bij de paniek van
1938. Zoals gezegd hadden de eerste
massapsychologen geen hoge dunk van de
menselijke intelligentie. Ze vonden het gedrag
van de massa vaak eng en schadelijk voor de
samenleving. De Amerikaanse socioloog
Hadley Cantril was een gunstige uitzondering.
Naar aanleiding van het hoorspel schreef hij
het boek "The invasion from Mars" waarin op
nuchtere man ier de balans wordt opgemaakt.
Inderdaad geloofden vooral mensen zonder
scholing dat het hoorspel een echte nieuwsuitzending was. Maar dat kwam niet omdat ze
"dom" waren. Ze misten gewoon de kennis om
"echt" van "flauwekul " te onderscheiden.
Bovendien was ruimtevaart zoals we die nu
kennen absoluut ondenkbaar. Dingen die voor
ons de allergewoonste zaak vaak de wereld
zijn , zoals telefoons, vliegtuigen en ook radio's,
vonden de meeste mensen maar geheimzinnige zaken . En als je niet veel weet, is het vee I
lastiger om kritisch te gaan denken . Beter
opgeleide mensen die in het begin ook dachten
dat het om een catastrofe ging , haakten af toen
het woord "Marsbewoner" viel. Ook de snelheid
waarmee de Marsbewoners oprukten was voor

de meeste luisteraars ongeloofwaardig.
Anderen keken na de eerste schrik heel nuchter in de krant om te kijken welk programma er
op de radio was.
In de weken voor de uitzending waren de
"gewone" uitzendingen geregeld onderbroken
door nieuwsflitsen over de toestand in Europa,
waar Hitlers Duitsland met Frankrijk en
Engeland hooglopende ruzie had over Tsjecho-

Orson Welles

Siowakije. Op het nippertje werd een oorlog
(nog) voorkomen. Het Amerikaanse publiek
was er dus aan gewend dat belangrijke ontwikkelingen direct op de radio kwamen . Een aantal
mensen dacht ook niet dat het Marsbewoners
waren , maar het Duitse leger dat Amerika binnenviel.
Het geheugen van de mensen is echter maar
kort, zo bleek. Op 12 februari 1949 zond een
radiostation in het land Ecuador een hoorspel
uit dat eveneens gebaseerd was op "The war
of the worlds". En ook hier brak een enorme
paniek uit. In tegenstelling tot de Amerikanen
konden de mensen in Ecuador de stunt niet
bepaald waarderen. Woedende luisteraars zetten het gebouw van de zender in lichterlaaie.
De brand kostte twintig mensen het leven. Het
leger moest met tanks en traangas de orde
herstellen en arresteerde vijftien personen die
verantwoordelijk waren voor de uitzending ...
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