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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.

