
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

GERTRUDE	BELL	
Biografie	+	opdrachten	

	

	



	

Het	verhaal	van	Gertrude	Bell	(1868	–	1926) 
Getrude	Bell	werd	geboren	in	Engeland.	Ze	groeide	op	in	een	welgestelde	familie,	waar	
ze	ontzag	meekreeg	voor	“The	Empire”,	het	Britse	rijk.	Haar	moeder	overleed	tijdens	
de	bevalling	van	haar	broertje,	waarna	ze	onvoorwaardelijke	liefde	kreeg	van	haar	
vader,	met	wie	ze	een	erg	goede	band	had.	Van	haar	ouders	(haar	vader	hertrouwde,	
en	Gertrude	zag	zijn	tweede	vrouw	als	haar	tweede	moeder)	mocht	ze	geschiedenis	
studeren	aan	Oxford,	hoewel	dat	in	die	tijd	erg	ongebruikelijk	was	voor	vrouwen.	Ze	
was	ondernemend,	ontzettend	slim	en	voelde	zich	helemaal	thuis	op	de	universiteit,	
waar	ze	met	glans	haar	diploma	haalde.	Na	haar	studie	begon	ze	met	reizen.	 
 
Tijdens	een	reis	naar	Perzië	in	1892	raakte	ze	in	de	ban	van	het	Midden-Oosten.	In	de	
jaren	die	daarop	volgden	studeerde	ze	Arabisch	in	Jeruzalem,	organiseerde	ze	op	eigen	
houtje	expedities	naar	archeologische	vindplaatsen	in	de	woestijn	en	schreef	ze	
boeken	over	haar	archeologische	werk.	Ze	wilde	het	gebied	van	binnenuit	leren	
kennen	en	was	geïnteresseerd	in	de	mensen.	Door	haar	reizen	leerde	ze	veel	Arabische	
sjeiks	en	stamhoofden	kennen	en	bouwde	ze	in	het	Midden-Oosten	aan	een	uitgebreid	
netwerk	van	diplomatieke	contacten.	 
 
Toen	de	Eerste	Wereldoorlog	uitbrak,	wilden	Europese	mogendheden	hun	belangen	in	
het	Midden-Oosten	verdedigen.	Voor	de	Britten	ging	dat	om	de	route	naar	India	
(destijds	een	Britse	kolonie)	en	om	de	olievelden	die	nodig	waren	voor	de	industriële	
groei.	De	contacten	van	Getrude	waren	van	groot	belang	voor	de	Engelsen.	De	
ambitieuze	Gertrude	wilde	haar	kennis	maar	al	te	graag	in	dienst	stellen	van	het	land.	 
 
Als	geen	ander	kende	ze	de	onderlinge	verhoudingen	en	gevoeligheden	van	de	
Arabieren.	Daarom	werd	ze	ingezet	om	hen	op	één	lijn	te	krijgen	en	te	winnen	voor	de	
Britse	standpunten.	Haar	inzet	was	dus	van	groot	belang	voor	Engeland,	maar	het	feit	
dat	ze	een	vrouw	was	zorgde	voor	afgunst	bij	de	belangrijke	mannen,	wiens	erkenning	
ze	juist	zo	graag	wilde.	Als	een	van	de	belangrijkste	medewerkers	van	het	Arabisch	
bureau	kreeg	ze	lang	niet	betaald,	terwijl	haar	mannelijke	collega’s	gewoon	een	salaris	
ontvingen.	Dat	ze	nooit	helemaal	geaccepteerd	werd	maakte	haar	eenzaam.	Dat	het	
haar	niet	lukte	een	geschikte	huwelijkskandidaat	te	vinden	verergerde	dat	alleen	
maar. 
 
Na	de	eerste	wereldoorlog	was	Bell	bij	de	onderhandelingen	van	de	Europese	
mogendheden	over	de	verdeling	van	het	Midden-Oosten.	Samen	met	Lawrence	streed	
ze	voor	een	onafhankelijke	Arabische	staat	in	Mesopotamië.	Zij	was	het	die	de	
landsgrenzen	van	Irak	tekende,	hoekig	en	dwars	door	de	woestijn.	Hierdoor	wordt	ze	
ook	wel	“de	moeder	van	Irak”	genoemd.	Faisal	(de	leider	van	de	Arabische	opstand),	
met	wie	ze	goed	contact	had,	werd	de	koning	van	Irak. 
 
Gertrude	ging	in	Baghdad	wonen	en	stichtte	daar	het	beroemde	Iraaks	Nationaal	
Museum.	In	1926	overleed	ze	aan	een	overdosis	slaappillen.	Haar	graf	in	Baghdad	
wordt	nog	steeds	onderhouden	door	een	Iraakse	familie.					



	

Opdracht	1	
Gertrude	Bell	schreef	in	haar	leven	vele	brieven	naar	haar	familie	en	bekenden.	In	de	
voorstelling	Lawrence	of	Arabia	wordt	een	stukje	van	één	van	haar	brieven	geciteerd.		
	
“De	een	gaat	hier	van	top	tot	teen	gesluierd,	de	ander	loopt	in	minder	dan	een	
schapenvel,	maar	niemand	wordt	ergens	op	aangesproken.	Iedereen	volgt	hier	zijn	eigen	
wet.”	
	
Sadettin	Kirmiziyüz,	één	van	de	andere	makers	van	de	voorstelling,	zegt	in	een	
interview	over	deze	quote:		
	
“Bell	Beschreef	de	gedroomde	multiculturele	samenleving”	
	
Marjolijn	van	Heemstra,	één	van	de	andere	makers,	voegt	toe:	
	
“Waar	zij	in	het	Victoriaanse	Engeland	als	ongetrouwde	vrouw	de	deur	niet	uit	mocht	
zonder	chaperonne,	doorkruiste	ze	in	het	Midden-Oosten	gewoon	de	woestijn.	Juist	daar	
voelde	zij	als	vrouw	een	enorme	vrijheid	–	geheel	in	tegenstelling	tot	het	beeld	dat	wij	nu	
hebben	van	die	regio.	Gertrude	Bell	biedt	ons	een	onmisbaar	perspectief	op	het	
veelkleurige	Midden-Oosten	van	toen,	dat	zoveel	vrijer	was	dan	nu.”	
	

A) Wat	bedoelt	Marjolijn	met	de	uitspraak	“geheel	in	tegenstelling	tot	het		
beeld	dat	wij	nu	hebben	van	die	regio”?		
	

B) Waarom	vinden	de	makers	van	de	voorstelling	het	belangrijk	om	dit	perspectief	
toe	te	voegen,	denk	je?		

 
	
	



	

Opdracht	2	
Getrude	Bell	was	erg	trots	op	“haar	Irak”.	Lees	onderstaande	tekst	uit	de	voorstelling	
Lawrence	of	Arabia,	die	grotendeels	is	gebaseerd	op	haar	dagboeken	en	brieven.	
	
Alidtcha/Getrude  
Ik heb een erfenis nagelaten! Ik, als vrouw. Irak. Irak bestaat dankzij mij. Dat 
weet niemand meer.  
  
Sadettin  
Ja en dat is nou precies wat ik niet begrijp. Dat jij met alles wat je wist 
uiteindelijk toch het Engelse perspectief koos. Allerlei stammen bij elkaar 
veegde in een zelf verzonnen land. Dat je een vrouw bent betekent niet per se 
dat je aan de goede kant van de geschiedenis staat.  
  
Alidtcha/Getrude  
Nee, het betekent dat ik er überhaupt niet in sta. Ik was niemand. Ik wilde 
Iemand zijn, ik schreef dat in mijn dagboek met de hoofdletter I, en als vrouw 
moet je dan dus soms – 
  
Sadettin  
Soms wat? Strepen trekken op een kaart en je tekening ‘Irak’ noemen. 
  
Alidtcha/Getrude  
December 1918. Naast mij aan het diner zit een Arabische ambtenaar, Nuri 
al Said. Mevrouw, wij hebben geen gezamenlijke grond hier. U moet ons niet 
van onderaf opbouwen. Geef ons een dak, iets hogers om samen onder te 
kunnen schuilen. Dat werd Irak. En Syrië. En Libanon, Jordanië. Wij 
bouwden daken boven al dat losse zand. Is het zo gek dat ik na al die jaren 
daar ook een dak wilde bouwen? Na alle pesterijen aan de lunchtafel, alle 
vernederingen die ik moest doorstaan, wetend dat ze zonder mij nergens 
waren; is het gek dat ik, voordat ik die pot slaappillen achterover tikte, een 
land – iets concreets – wilde vormen, een erfenis wilde nalaten?  
	

A) Geef	2	redenen	die	Gertrude	zou	kunnen	hebben	om	Irak	te	stichten.		
	

B) Waarom	begrijpt	Sadettin	niet	dat	Gertrude	uiteindelijk	Irak	stichtte?	
	
Veel	van	Getrude	haar	collega's,	zoals	Lawrence,	twijfelden	of	haar	Irak	-	waar	zowel	
Koerden	als	soennieten	als	sjiieten	woonden	-	het	langer	dan	enkele	jaren	zou	
uithouden.	Er	volgde	in	Irak	een	lange	periode	van	opstanden	en	religieus	en	etnisch	
geweld.	
	



	

Lees	onderstaand	fragment	uit	het	nieuwsbericht	van	VRT.	
	
In	1958	werd	de	dynastie	van	Faisal	in	een	bloedige	staatsgreep	omvergegooid	en	
daarop	volgden	jaren	van	chaos	en	tegencoups	tot	uiteindelijk	het	wrede	Baath-bewind	
van	Saddam	Hoessein	kwam	bovendrijven.	De	Amerikaanse	invasie	in	2003	gooide	dat	
regime	omver,	maar	belangrijker	nog:	het	gaf	de	sjiitische	meerderheid	(60%)	voor	het	
eerst	in	de	Iraakse	geschiedenis	de	macht.	
Die	macht	werd	echter	meteen	uitgedaagd:	tien	jaar	geleden	door	de	terreur	van	
soennitische	rebellen	zoals	"Al	Qaeda	in	Irak"	en	nu	dus	door	diens	opvolger,	de	
"Islamitische	Staat	van	Irak	en	Syrië"	(ISIS).	Die	dreigt	niet	enkel	Irak	uiteen	te	scheuren,	
maar	veegt	door	zijn	inmenging	in	de	burgeroorlog	in	Syrië	ook	de	grenzen	weg	die	in	de	
jaren	20	van	de	vorige	eeuw	getekend	werden.		
	
Kijk	in	de	woordenlijst	als	je	woorden	uit	dit	nieuwsbericht	niet	begrijpt.		
	
Lees	de	laatste	zin	van	het	nieuwsbericht	nog	eens	over.		
	
“IS	dreigt	niet	enkel	Irak	uiteen	te	scheuren,	maar	veegt	door	zijn	inmenging	in	de	
burgeroorlog	in	Syrië	ook	de	grenzen	weg	die	in	de	jaren	20	van	de	vorige	eeuw	
getekend	werden.	“	
	

C) Wat	heeft	Gertrude	Bell	met	deze	grenzen	te	maken?	
	

D) Vertel	in	je	eigen	woorden	hoe	wat	er	in	na	de	Eerste	Wereldoorlog	gebeurde	in	
Irak,	doorwerkt	in	het	nu.		

	



	

Opdracht	3	
	

A) Lees	nog	een	keer	het	stukje	tekst	van	de	voorstelling.	Wat	wordt	er	in	deze	
tekst	gezegd	over	de	positie	van	de	vrouw	in	de	geschiedenis?	
	

B) Zoek	op	internet	op	wat	de	Bechdeltest	is.	Waarom	is	het	belangrijk	dat	films	
voor	deze	test	“slagen”?		

	
C) In	de	film	Lawrence	of	Arabia	komt	geen	enkele	vrouw	voor.	De	enige	drie	

vrouwen	die	herkenbaar	in	beeld	komen,	zijn	dood.	Als	jij	de	film	Lawrence	of	
Arabia	had	gemaakt,	zou	je	dit	dan	veranderen?	Waarom	wel	of	niet?		

	


