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Het	verhaal	van	de	Turkse	soldaat	
	
Om	iets	te	begrijpen	van	een	Turkse	soldaat,	zal	je	eerst	iets	meer	moeten	begrijpen	
over	de	rol	van	de	Ottomanen	(oftewel,	de	Turken)	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog.		
	
Het	Ottomaanse	rijk	werd	in	1299	gesticht	door	Osman	I.	Het	was	een	zeer	groot	en	
machtig	rijk,	maar	in	de	achttiende	eeuw	begon	die	macht	langzaam	af	te	nemen.	Er	
waren	altijd	al	spanningen	tussen	het	Ottomaanse	Rijk	en	Rusland.	In	de	tijd	dat	het	
Ottomaanse	rijk	bestond	zijn	er	maar	liefst	elf	Ottomaans-Russische	oorlogen	geweest.	
Daarnaast	verloren	de	Ottomanen	in	de	tijd	voor	de	Eerste	Wereldoorlog	veel	van	hun	
grondgebied.	Eerst	kwam	in	1882	Egypte	in	Britse	handen.	Na	de	Balkanoorlog	(1912-
1913)	verloren	de	Ottomanen	bijna	al	hun	Oost-Europese	gebieden.		
	
De	Duitsers	hadden	in	de	jaren	voor	de	oorlog	goed	contact	met	het	Ottomaanse	Rijk	
en	kregen	er	steeds	meer	invloed.	Voor	de	Europeanen	was	het	Ottomaanse	Rijk	
inmiddels	geen	bedreiging	meer.	Duitsland	trainde	ondertussen	het	Ottomaanse	leger.	
Toen	de	Engelsen	vlak	voor	de	Eerste	Wereldoorlog	twee	slagschepen	van	de	
Ottomanen	in	beslag	namen,	bood	Duitsland	hulp	aan.	Door	dergelijke	
vriendschappelijke	acties	lag	de	sympathie	van	de	Ottomanen	bij	de	Duitsers.		
	
In	1914	bombardeerde	de	Duitse	admiraal	Souchon	met	een	Ottomaans	schip	de	
Russische	steden	Odessa	en	Sebastopol.	Rusland	verklaarde	het	Ottomaanse	Rijk	de	
oorlog.	Een	week	later	verklaarden	ook	Groot-Brittannië	en	Frankrijk	de	oorlog	aan	
het	Ottomaanse	Rijk,	omdat	Rusland,	Engeland	en	Frankrijk	bondgenoten	waren.		
	
Het	Ottomaanse	rijk	vocht	dus	samen	met	de	Duitsers	tegen	de	Britten,	Fransen	en	
Russen.	Maar	er	was	nog	meer	onrust.	Onder	bevolkingsgroepen	als	de	Armeniërs	en	
de	Arabieren	groeide	de	ontevredenheid	over	de	Ottomaanse	machthebbers.	Ze	
voelden	zich	onderdrukt	en	wilden	onafhankelijkheid.	Mede	door	Britse	infiltranten	
zoals	Gertrude	Bell	en	T.E.	Lawrence	werden	de	zij	tegen	de	Ottomanen	opgezet.		
	
Uiteindelijk	gaf	het	Ottomaanse	Rijk	zich	gewonnen	en	zo	komen	we	bij	het	
vredesverdrag	van	Sèvres	(1920).	Het	Ottomaanse	Rijk	werd	opgedeeld.	Landen	zoals	
Syrië,	Irak,	Libanon,	Israël,	Jemen	en	Saoedi-Arabië	ontstonden	en	werden	verdeeld	
over	Griekenland,	Italië,	Engeland	en	Frankrijk.	Maar	het	verdrag	werd	door	de	
Ottomanen	niet	goedgekeurd	en	er	brak	opnieuw	een	oorlog	uit	tegen	deze	Europese	
landen.		
	
Nu	je	dit	weet,	kijk	de	scène	waarin	Sadettin,	een	Turkse	Nederlander,	vertelt	over	hoe	
hij	de	film	Lawrence	of	Arabia	keek:	https://vimeo.com/449350253	
	
	



	

Opdracht	1	
In	de	voorstelling	Lawrence	of	Arabia	worden	allerlei	perspectieven	toegevoegd	die	in	
de	film	Lawrence	of	Arabia	niet	te	zien	zijn.	De	film	is	gemaakt	vanuit	het	perspectief	
van	de	Britse	officier	T.E.	Lawrence.	Doordat	je	het	verhaal	vanuit	zijn	perspectief	
meekrijgt,	zie	je	dus	de	kant	van	het	verhaal	van	het	westen:	de	Engelsen.		
	
Een	belangrijke	scène	uit	de	film	Lawrence	of	Arabia	is	de	scène	waarin	Lawrence	
samen	met	de	Arabieren	een	spoorlijn	en	trein	van	de	Ottomanen	opblaast.	Kijk	deze	
filmscène:	https://www.youtube.com/watch?v=IBeMUoMTeZo	
	

A) Omschrijf,	aan	de	hand	van	wat	je	in	deze	scène	ziet,	wat	de	verhouding	is	van	
de	Arabieren	tot	Lawrence.		
	

B) Omschrijf,	aan	de	hand	van	wat	je	in	deze	scène	ziet,	hoe	de	Arabieren	zich	
verhouden	tot	de	Turken.		

	
C) T.E.	Lawrence	wordt	in	de	film	gemarteld	in	een	Turkse	gevangenis.	Wat	voor	

beeld	krijg	je	door	dit	soort	scènes	van	Turken?		
	

D) Het	is	niet	zeker	of	deze	marteling	ook	echt	heeft	plaatsgevonden.	De	film	
presenteert	zichzelf	als	“waargebeurd”.	Wat	vind	je	ervan	dat	deze	scène	wel	in	
de	film	zit?	Gebruik	voor	je	standpunt	minstens	5	zinnen.		

	



	

Opdracht	2	
In	de	voorstelling	Lawrence	of	Arabia	speelt	ook	Sadettin,	een	Turkse	Nederlander.	Hij	
voegt	in	de	voorstelling	het	perspectief	van	de	Turkse	soldaat	én	dat	van	zichzelf	toe.		
	
Sadettin 
Die soldaat kwam waarschijnlijk uit een dorpje in Anatolie. In 1916 hup naar 
Damascus marcheren en daar op die trein ingescheept om in de Hicaz tegen 
de opstandige Arabieren te gaan vechten. Dat perspectief van hem mis ik. 
Weet je wat in het Turks een bijnaam is voor Turkse soldaten? Mehmetcik. 
Kleine Mehmet. Zoals de Amerikanen Johnnie, de Duitsers (Sauer)Krauts, 
de Britten Tommy, de Russen Ivan. Kleine Mehmet die tussen die puinhopen 
van die ontspoorde trein ligt, zijn pistool gericht op Lawrence. Mijn vader 
heet Mehmet. 
 
Ik was 10 toen ik met hem deze film keek, op de bank in Zutphen. Ik herinner 
me die avond heel goed, ik mocht tot heel laat opblijven. Maar toen kwam die 
scene, Lawrence op het dak van de treinwagons, dat vreemde dansen, die 
close up van die Turkse soldaat. En ineens dat besef: de Turken zijn de vijand. 
Ik sta aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het was de eerste keer dat 
ik dat voelde, een gevoel wat ik later nog zo vaak zou hebben. De Armenen. 
De Koerden. De Assyriërs. Ik wilde de tv uit, naar bed, mijn hoofd onder het 
kussen maar ik wilde ook per se weten hoe dit af zou lopen, het was alsof ik 
naar een vreselijk ongeluk keek, drie uur lang. 
Toen eindelijk de aftiteling kwam zei m’n vader na een lange stilte dat het tijd 
was om naar bed te gaan, maar ik kon niet opstaan van die bank. Ik 
schaamde me. Ik schaamde me zo verschrikkelijk. Ik dacht aan de kinderen 
in mijn klas die die film misschien ook wel gezien hadden. Morgen moet ik 
naar school! En heeft iedereen gezien hoe afschuwelijk de Turken zijn, hoe ze 
met de Duitsers samenspanden in de eerste wereldoorlog, hoe ze alle 
volkeren in het Midden-Oosten onderdrukten, hoe laf ze waren, hoe walgelijk 
ze die arme O-rans martelden in hun gevangenis. Maar ik dacht ook aan dat 
Mehmetje. Ik ben nog diezelfde nacht aan een spreekbeurt begonnen over de 
Ottomanen. Een wit papier met daarboven de titel: de Ottomanen. Meer wist 
ik niet. Maar de week daarna ben ik naar de bieb gegaan en heb ik alles 
opgezocht. Hoe het begon met een vlucht voor de Mongolen. Het wereldrijk 
waarin Azië, Europa en Afrika samenkwamen. De kunst, de literatuur, de 
wetenschap. De tulpen. De pistachehandel met Nederland. Ik wist alles.  
 
Alidtcha 
En wat vond je klas ervan? 
  
Sadettin 
Toen ik weer een spreekbeurt moest geven deed ik die over de IJssel. 



	

Alidtcha 
Dus eigenlijk is dit je spreekbeurt. 
 
Sadettin  
Ik denk al bijna mijn hele leven: als mensen maar begrijpen hoe complex het 
is, dat die andere kant, die andere stem net zo geldig is, dan hoef ik me niet te 
schamen. Ik wil het allemaal op tafel hebben. De jaartallen. De feiten. Hoe het 
Westen ooit Oosters was en het Oosten van nu een Westerse creatie is. Hoe 
het allemaal in elkaar haakt. En doorwerkt. De complexiteit ervan.  
	

A) In	de	eerste	alinea	vertelt	Sadettin	je	iets	over	de	Turkse	soldaat	die	je	eerder	
zag	in	de	scène	bij	de	trein.	Wat	vertellen	Sadettin	zijn	eerste	paar	zinnen	over	
hoe	de	Turkse	soldaat	waarschijnlijk	in	de	trein	terecht	is	gekomen?		
	

B) Sadettin	zegt:	“Ik	sta	aan	de	verkeerde	kant	van	de	geschiedenis”.	Leg	uit	waar	
dit	gevoel	van	hem	vandaan	kwam.		

	
C) De	tekst	sluit	af	met	“als	mensen	maar	begrijpen	hoe	complex	het	is.”	Leg	in	je	

eigen	woorden	uit	waarom	Sadettin	dit	belangrijk	vindt.		
	

D) Ben	jij	het	met	Sadettin	eens?	Schrijf	een	klein	betoog	met	minimaal	2	
argumenten	voor	of	tegen	over	de	stelling	“Ik	vind	dat	je	bij	het	schrijven	van	
geschiedenis	altijd	naar	alle	kanten	van	een	verhaal	moet	kijken.”		

	


