
	

Infoblad	Eerste	Wereldoorlog	in	het	Midden-Oosten	en	Lawrence	of	
Arabia	
	
Inleiding	
De	Eerste	Wereldoorlog	kennen	wij	vooral	als	de	Europese	oorlog	tussen	1914	en	
1918.	Aan	deze	oorlog	deden	alle	grootmachten	van	de	wereld	mee.	Je	kunt	ze	opdelen	
in	twee	allianties.	Aan	de	ene	kant	de	geallieerden:	Engeland,	Frankrijk	en	Rusland.	
Aan	de	andere	kant	de	centralen:	Duitsland,	Oostenrijk-Hongarije	en	Italië.	Deze	
bondgenootschappen	breidden	zich	uit	naarmate	de	oorlog	langer	duurde.	
	
We	zeggen	vaak	dat	de	Eerste	Wereldoorlog	in	1918	eindigde,	maar	de	Eerste	
Wereldoorlog	vond	niet	alleen	in	Europa	plaats,	maar	ook	in	het	Midden-Oosten.	Daar	
werd	aan	het	eind	van	de	oorlog	een	groot	deel	van	het	Ottomaanse	Rijk	door	
Frankrijk	en	Engeland	bezet.	De	grenzen	die	toen	getrokken	werden	zorgen	nog	steeds	
voor	verschillende	conflicten.		
	
De	jaren	voor	de	Eerste	Wereldoorlog	
Het	Ottomaanse	Rijk	was	een	wereldrijk	dat	in	zijn	grootste	omvang	een	enorm	gebied	
in	Noord-Afrika,	Azië	en	Europa	besloeg.	In	de	tijd	voor	de	Eerste	Wereldoorlog	
verloren	de	Ottomanen	veel	van	hun	grondgebied.	Door	het	moderne	imperialisme	in	
de	19e	eeuw	wilden	mogendheden	als	Engeland	en	Frankrijk	als	statussymbool	zo	
veel	mogelijk	grond	bezitten	als	kolonie.	Zo	kwam	bijvoorbeeld	in	1882	Egypte	in	
Britse	handen.	Na	de	Balkonoorlogen	besloeg	het	Ottomaanse	Rijk	bijna	geen	gebieden	
in	Oost-Europa	meer.		
	
Duitsland	kreeg	in	de	jaren	voorafgaand	aan	de	Eerste	Wereldoorlog	steeds	meer	
invloed	in	het	Ottomaanse	Rijk.	De	Balkanoorlogen	hadden	het	Ottomaanse	Rijk	erg	
verzwakt.	Het	rijk	werd	daarom	door	Westerse	landen	ook	wel	spottend	“De	zieke	
man	van	Europa”	genoemd:	een	rijk	waar	je	niet	veel	meer	van	te	vrezen	had.	
Ondertussen	werd	de	invloed	van	Europa	er	steeds	groter.	Banken,	fabrieken,	havens	
en	zelfs	de	post	en	douane	werden	met	geld	uit	Europa	opgericht	en	onderhouden.	Na	
een	bezoek	van	keizer	Wilhelm	II	in	1898	kwamen	twee	Duits	officieren	het	
Ottomaanse	leger	reorganiseren.		
	
Ondertussen	groeide	het	nationalisme	in	het	Midden-Oosten.	Binnen	het	Ottomaanse	
leger	werd	een	geheim	genootschap	opgericht:	het	Comité	van	Eenheid	en	
Vooruitgang,	bijgenaamd	de	Jong-Turken.	Deze	nationalistische	officieren	haatten	de	
Europese	overheersing,	maar	hadden	tegelijkertijd	bewondering	voor	wat	er	in	het	
Westen	gebeurde	op	het	gebied	van	techniek	en	vooruitgang.	In	1908	pleegde	deze	
groep	een	staatsgreep	en	namen	ze	de	macht	compleet	over.	In	plaats	van	een	
moderne	staat	werd	het	rijk	een	militaire	dictatuur.	De	Jong-Turken	hemelden	hun	
eigen	volk,	taal	en	religie	op.	Ze	onderdrukten	op	hardhandige	wijze	het	verzet	van	
nationalistische	groeperingen	zoals	de	Albanezen	en	Armeniërs,	die	in	actie	kwamen	
omdat	ze	het	gevoel	hadden	dat	zij	niet	meer	meetelden.		
	



	

De	Eerste	Wereldoorlog	in	het	Midden-Oosten	
De	Ottomanen	voerden	al	vanaf	1569	regelmatig	een	oorlog	met	Rusland.	Na	de	
Balkanoorlogen	waren	de	Ottomanen	ervan	overtuigd	dat	de	Russen	de	oorzaak	waren	
van	al	hun	problemen	en	nederlagen	in	die	oorlogen.	Daarnaast	droomden	de	Jong-
Turken	ervan	de	Turkssprekende	minderheden	in	Rusland	te	bevrijden.		
Vlak	voor	de	Eerste	Wereldoorlog	namen	de	Engelsen	twee	slagschepen	van	de	
Ottomanen	in	beslag.	De	Ottomanen	waren	hier	woedend	om.	Duitsland	bood	toen	de	
Ottomanen	twee	van	hun	eigen	slagschepen	aan,	inclusief	bemanning.	Door	dit	soort	
vriendschappelijke	acties	bouwde	Duitsland	een	vertrouwensband	op	met	de	
Ottomanen.	Daarnaast	was	het	voor	de	Ottomanen	mooi	meegenomen	dat	als	
Duitsland	zou	winnen,	de	Britten	makkelijk	uit	Egypte	verdreven	zouden	kunnen	
worden.	De	Jong-Turken	wilden	niets	liever	dan	dat	die	buitenlandse	overheersing	
ophield.	Een	succesvolle	oorlog	zou	het	eenheidsgevoel	binnen	het	Turkse	Rijk	
verstevigen.		
	
In	1914	sloot	het	Ottomaanse	Rijk	een	overeenkomst	met	het	Duitse	Keizerrijk.	De	
Duitse	admiraal	Souchon	(1864	–	1946)	kwam	aan	het	hoofd	van	de	Ottomaanse	
marine	te	staan.	Vlak	daarna	bombardeerde	hij	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.	Rusland,	Engeland	en	Frankrijk	waren	per	slot	van	rekening	
bondgenoten	(de	Geallieerden).		
	
Waar	de	oorlog	in	het	Midden-Oosten	vooral	over	ging,	was	aardolie.	Sinds	de	
uitvinding	van	de	benzinemotor	werd	olie	steeds	belangrijker	voor	de	
energievoorziening.	Zo	voer	de	Britse	vloot	bijvoorbeeld	op	diesel.	De	oliebronnen	die	
ze	daarvoor	nodig	hadden	lagen	in	het	Midden-Oosten.	De	geallieerden	vochten	daar	
tegen	de	Ottomanen	(de	Turken),	die	dus	weer	deels	geleid	werden	door	de	Duitsers.		
	
De	Armeniërs	
Ondertussen	waren	de	Ottomaanse	en	Russische	troepen	voortdurend	met	elkaar	in	
gevecht,	maar	al	in	1915	leden	de	Turken	zware	verliezen.	De	machthebbers	in	het	
Ottomaanse	Rijk	wantrouwden	de	Armeniërs	en	wezen	hen	aan	als	mogelijke	helpers	
van	de	Russen.	Er	zaten	namelijk	Armeense	vrijwilligers	in	het	Russische	leger.	De	
Ottomanen	wilden	wraak.	Ze	besloten	de	hele	bevolkingsgroep	(een	etnische	
minderheid)	te	deporteren	naar	de	Syrische	woestijn.	Het	resultaat	was	een	
dodenmars	en	het	startsein	voor	massaslachtingen.	Tussen	de	600.000	en	één	miljoen	
Armeniërs	overleefden	het	niet.		
	
De	wereld	werd	opgeschrikt	door	moord	op	zo’n	grote	schaal.	Tot	op	de	dag	van	
vandaag	is	er	een	meningsverschil	over	het	bloedbad.	Het	officiële	statement	van	de	
Turken	is	dat	het	een	zeer	vervelende	resultaat	was	van	een	onoverzichtelijke	
oorlogssituatie.	Volgens	de	Armeniërs	was	het	een	doelgerichte	genocide.		
	



	

De	Arabieren	
Onder	bevolkingsgroepen	als	de	Arabieren	groeide	de	ontevredenheid	over	de	
Ottomaanse	machthebbers.	Ze	voelden	zich	onderdrukt	en	wilden	onafhankelijkheid.	
Het	Arabisch	nationalisme	groeide.	Zo	werden	er	bijvoorbeeld	al	in	de	jaren	voor	de	
oorlog	tientallen	nieuwe	Arabische	kranten	opgericht.	Deze	werden	in	het	buitenland	
gedrukt	en	door	westerse	postdiensten	geïmporteerd.	Voor	het	Westen	was	dit	een	
doeltreffend	middel	om	het	Ottomaanse	Rijk	van	binnenuit	de	verzwakken	en	in	twee	
kampen	te	verdelen.	In	1913	vond	er	in	Parijs	een	Arabisch	congres	plaats.	Daar	
werden	door	de	Arabieren	eisen	gesteld	wat	betreft	hun	autonomie	die	eigenlijk	heel	
gematigd	waren.	De	Arabische	beweging	stond	nog	in	de	kinderschoenen,	en	het	
merendeel	van	het	volk	had	vooralsnog	weinig	neiging	tot	opstand	of	verzet.	De	Eerste	
Wereldoorlog	zou	dat	veranderen.		Zo	komen	we	bij	onze	hoofdpersoon:	T.E.	
Lawrence,	bekend	als	‘Lawrence	of	Arabia’.		
	
Lawrence	of	Arabia:	de	film	
De	film	Lawrence	of	Arabia	kwam	uit	in	1962.	Deze	blockbuster	won	zeven	Oscars,	
waaronder	die	voor	beste	film	en	beste	regie.	De	film	wordt	over	het	algemeen	gezien	
als	een	hoogtepunt	in	de	filmgeschiedenis.	Ontzettend	veel	mensen	zagen	de	film	en	
kregen	daardoor	dus	zicht	op	wat	er	zich	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	afspeelde	in	
het	Midden-Oosten.		
	
De	film	begint	met	de	begrafenis	van	Lawrence.	Daar	wordt	gespeculeerd	over	zijn	
karakter	door	de	mensen	die	hem	gekend	hebben.	De	film	is	vervolgens	een	grote	
flashback	waarin	een	beeld	wordt	geschetst	van	de	ingewikkelde	persoonlijkheid	van	
deze	Britse	officier	en	van	zijn	strijd	in	de	woestijn	.	Dit	wordt	afgewisseld	met	
indrukwekkende	beelden	van	de	woestijn	en	actiescènes.		
	
De	flashback	begint	met	een	scène	waarin	Lawrence	door	het	Arabisch	bureau	van	de	
Engelsen	naar	het	kamp	van	Prins	Faisal	wordt	gestuurd.	Lawrence	krijgt	de	opdracht	
om	Faisal	over	te	halen	om	in	opstand	te	komen	tegen	de	Ottomanen.	Een	opstand	in	
het	Ottomaanse	zou	voor	de	Engelsen	natuurlijk	handig	zijn.	Op	de	weg	naar	Faisal	
wordt	de	gids	van	Lawrence,	Tafas,	gedood	door	Sherif	Ali	omdat	hij	zonder	
toestemming	uit	een	waterbron	drinkt.	Lawrence	wil	eigenlijk	niets	met	Sherif	Ali	te	
maken	hebben,	maar	Ali	leidt	hem	naar	het	kamp	van	Prins	Faisal.	Met	zijn	opvallende	
persoonlijkheid	trekt	Lawrence	de	aandacht	van	Faisal.	Ze	gaan	samen	de	opstand	van	
de	Arabieren	tegen	de	Ottomanen	leiden.		
	
Wat	volgt	is	een	avontuurlijke	vertelling	van	de	manier	waarop	Lawrence	en	Faisal	de	
oorlog	aangaan.	Met	hun	leger,	rijdend	op	kamelen,	veroveren	ze	steden	en	blazen	ze	
een	spoorlijn	van	de	Turken	op.	Natuurlijk	is	er	ook	tegenslag;	bijvoorbeeld	als	
Lawrence	gevangen	genomen	wordt	door	de	Turken	en	wordt	geslagen	en	verkracht.	
Maar	uiteindelijk	winnen	de	opstandelingen	veel	grondgebied.		
	



	

Ergens	midden	in	de	film	zit	een	belangrijke	scène.	Lawrence	wordt	op	de	hoogte	
gebracht	van	het	Sykes-Picotverdrag.	In	dat	verdrag	staat	dat	het	Midden-Oosten	na	
de	oorlog	verdeeld	zal	worden,	voornamelijk	tussen	Engeland	en	Frankrijk.	Tot	die	tijd	
dacht	Lawrence	dat	hij	met	de	Arabieren	aan	het	vechten	was	voor	hun	
onafhankelijkheid.	Lawrence	besluit	uiteindelijk	om	toch	door	te	gaan	met	oorlog	
voeren.		
	
Hij	gelooft	dat	de	Engelsen	van	gedachten	zullen	veranderen.	Als	de	Arabieren	laten	
zien	hoe	dapper	ze	zijn,	denkt	Lawrence:	“dan	krijgen	ze	vast	alsnog	hun	
onafhankelijkheid.”.	Zodra	de	stad	Damascus	veroverd	is	en	in	handen	komt	van	de	
Britten,	wordt	hij	naar	huis	gestuurd.	Hij	is	niet	langer	nodig	en	de	Engelsen	zijn	niet	
van	gedachten	veranderd.	Lawrence	zijn	missie	is	mislukt,	hij	heeft	de	Arabieren	niet	
geholpen	aan	de	onafhankelijkheid.	
	
Het	Sykes-Picotverdrag	wordt	in	werking	gesteld.	Het	gebied	wordt	verdeeld,	
waarbij	niet	wordt	gekeken	naar	de	structuren	die	gedurende	honderden	voorgaande	
jaren	zijn	ontstaan	tussen	de	stammen.	Hier	wordt	de	basis	gelegd	voor	grote	
conflicten	later	in	de	geschiedenis.	De	film	eindigt	met	Lawrence,	die	verslagen	uitkijkt	
op	de	woestijn.	
	
Lawrence	of	Arabia:	de	voorstelling	
Zoals	gezegd:	als	je	deze	film	hebt	gezien,	denk	je	dat	je	heel	wat	weet	over	de	Eerste	
Wereldoorlog	in	het	Midden-Oosten,	omdat	de	historische	feiten	in	hoofdlijnen	waar	
zijn.	Maar	de	hoofdlijnen	mogen	dan	wel	correct	zijn,	veel	klopt	er	ook	niet.	Zaken	die	
misschien	wel	van	grote	betekenis	zijn	om	de	gebeurtenissen	van	toen	te	duiden	en	in	
te	zien	hoe	ze	doorwerken	in	het	nu.	Daarbij	komt	dat	je	alles	meekrijgt	vanuit	één	
perspectief:	dat	van	T.E.	Lawrence.		
	
Daarom	maakten	Sadettin	Kırmızıyüz	en	Marjolijn	van	Heemstra	de	voorstelling	
Lawrence	of	Arabia:	27	scènes	die	nog	misten	in	de	film.	In	deze	voorstelling	zetten	ze	de	
verkeerd	verfilmde	“feiten”	recht	en	voegen	ze	27	perspectieven	toe	die	zij	gemist	
hebben	in	de	film.	Ze	willen	het	hele	verhaal	op	tafel,	niet	alleen	het	verhaal	van	de	
held	Lawrence	of	Arabia.		
	
Op	de	website	Lawrence	in	de	klas	vind	je	van	5	van	die	perspectieven	een	duidelijke	
uitleg	en	bijbehorende	opdrachten.	5	komt	natuurlijk	lang	niet	in	de	buurt	van	27,	
maar	het	is	een	goed	begin	om	een	completer	beeld	te	krijgen	van	deze	complexe	
oorlog.	Als	je	met	al	deze	perspectieven	hebt	kennisgemaakt,	weet	je	een	stuk	beter	
hoe	het	nou	zat	met	de	Eerste	Wereldoorlog	in	het	Midden-Oosten.		
	



	

Je	ontdekt	wat	het	grote	geheim	is	dat	Lawrence	met	zich	meedroeg.	Je	maakt	kennis	
met	één	van	de	belangrijkste	figuren	uit	de	Eerste	Wereldoorlog:	Gertrude	Bell,	een	
vrouw	die	in	de	film	compleet	genegeerd	wordt.	Je	leest	over	het	perspectief	van	
Sherif	Ali,	de	man	die	niet	bestond.	Of	eigenlijk	wel,	maar	dan	als	een	heleboel	mannen	
samen.	Je	leert	over	propaganda	en	hoe	Lawrence	zo’n	held	kon	worden	dankzij	
fotograaf	Lowell	Thomas.	En	je	leeft	je	in	in	de	Turkse	soldaat	die	we	in	de	
blockbuster	alleen	maar	zien	sterven	zonder	dat	hij	een	woord	heeft	gezegd.	Doordat	
de	film	gemaakt	werd	vanuit	Engels	oogpunt,	zijn	deze	perspectieven	niet	te	zien	in	de	
film.	
	
Vanaf	nu	lees	je	over	hoe	het	verder	ging	in	het	Midden-Oosten.	
	
Hoe	het	verder	ging	in	het	Midden-Oosten:	het	Sykes-Picotverdrag	
Zoals	gezegd	sloten	de	Britten	en	Fransen,	achter	de	rug	van	de	Arabieren	om,	in	1916	
het	Sykes-Picotverdrag.	Sykes	en	Picot	waren	hoge	diplomaten	van	respectievelijk	
Groot-Brittannië	en	Frankrijk.	Ze	spraken	af	dat	beide	landen	samen	het	Midden-
Oosten	onder	hun	hoede	zouden	nemen.	Deze	afspraak	was	geheim.	Het	Sykes-
Picotverdrag	werd	ondertekend	bij	de	vrede	van	Sèvres	in	1920.	Er	werden	landen	
gecreëerd	zoals	Syrië,	Libanon	en	Irak.	Het	verdrag	is	gedurende	de	eeuw	daarna	de	
basis	geweest	van	een	groot	deel	van	de		politieke	en	sociale	geschiedenis	in	het	
gebied.		
	
Zo	was	bijvoorbeeld	in	de	eerste	video	van	ISIS	(nu:	IS)	te	zien	hoe	zij	de	grens	tussen	
Irak	en	Syrië	letterlijk	wegvaagden.	De	grens	van	Sykes	en	Picot	werd	hiermee	teniet	
gedaan.	De	uitroep	van	het	kalifaat	was	een	statement	tegen	die	verdeling	die	de	
Britten	en	Fransen	in	1916	oplegden	aan	het	gebied.		
	
Het	zionisme	en	de	Balfourverklaring	
In	dezelfde	tijd	als	het	Sykes-Picotverdrag	gebeurde	er	nog	iets	belangrijks:	de	
Balfourverklaring.	In	1917	verklaarde	de	Britse	minister	van	buitenlandse	zaken	
James	Balfour	namens	de	Britse	regering	dat	zij	erachter	stond	om	van	Palestina	een	
nationaal	tehuis	voor	Joden	te	maken.	Met	deze	Balfourverklaring	kwamen	de	Britten	
tegemoet	aan	de	wensen	van	de	zionistische	beweging.	Deze	was	ontstaan	in	de	
negentiende	eeuw,	door	het	toenemende	antisemitisme.	Door	de	haat	tegenover	hen	
lukte	het	de	Joden	niet	om	te	integreren.	De	enige	oplossing	was	dat	de	Joden	hun	
eigen	Joodse	staat	zouden	stichten.	De	zionistische	beweging	die	hiervoor	streed	was	
nog	redelijk	ongecoördineerd,	totdat	een	Joodse	journalist	uit	Wenen,	Theodor	Herzl,	
in	1896	het	boekje	Der	Judenstaat	schreef.	Daarin	beschreef	hij	een	mogelijke	nieuwe	
Joodse	staat	als	een	utopie.	Op	zijn	initiatief	werd	in	1897	de	Zionistische	
Wereldorganisatie	opgericht,	die	als	doelstelling	had	om	van	Palestina	-	rond	
Jeruzalem,	een	aantrekkelijke	plek	voor	Joden	-	een	nationaal	tehuis	te	maken	voor	
hen.	Herzl	ontwierp	een	vlag	en	maakte	een	volkslied.		
	



	

De	Turkse	Sultan	vond	het	een	slecht	plan.	Hij	dacht	dat	als	Europese	Joden	zich	
massaal	zouden	vestigen	in	het	Ottomaanse	Rijk,	dit	de	wankele	balans	tussen	
bevolkingsgroepen	zou	verstoren.	Ook	de	geïntegreerde	Joden	uit	Europese	landen	
waren	sceptisch:	zij	dachten	dat	deze	aandacht	juist	meer	antisemitisme	zou	
uitlokken.	Toch	verhuisden	er	veel	Joden	naar	Palestina.	Het	zionisme	hield	er	alleen	
geen	rekening	mee	dat	daar	al	honderdduizenden	Arabieren	woonden.	Herzl	beschreef	
Palestina	als	‘een	land	zonder	volk	voor	een	volk	zonder	land’,	maar	dit	was	een	groot	
misverstand.	Er	woonden	namelijk	al	verschillende	soorten	mensen	met	verschillende	
geloofsovertuigingen.		
	
Terug	naar	de	Balfourverklaring.	Waarom	steunden	de	Britten	de	zionisten?	Daar	is	
veel	over	geschreven.	Binnen	de	regeringskringen	was	oprechte	sympathie	voor	de	
slachtoffers	van	het	antisemitisme.	Daarnaast	hadden	de	Engelsen	in	de	Eerste	
Wereldoorlog	geld	nodig.	Joodse	banken	wilden	wel	met	gunstige	voorwaarden	geld	
uitlenen,	maar	dan	moest	de	regering	een	gebaar	maken.	Een	andere	factor	was	dat	
zo’n	gebaar	misschien	wel	belangrijke	Amerikaanse	en	Russische	joden	ertoe	zouden	
brengen	hun	regeringen	aan	zou	sporen	nog	harder	tegen	Duitsland	te	vechten.	De	
Britten	wilden	eigenlijk	hun	eigen	imperiale	ambities	bewerkstelligen	door	middel	van	
het	zionisme.	Als	er	een	Joodse	staat	zou	komen,	een	westers	tussengebied	in	het	
strategisch	belangrijke	Midden-Oosten,	zou	dit	een	mooie	springplank	vormen	naar	de	
rest	van	het	gebied.		
	
De	Balfourverklaring	bestond	uit	twee	onverenigbare	beloftes:	de	stichting	van	een	
Joods	nationaal	tehuis	én	het	bewaren	van	de	rechten	van	de	Arabieren.	Hier	ontstond	
eigenlijk	het	latere	Israëlisch-Palestijnse	conflict,	maar	dat	was	toen	nog	niet	goed	
zichtbaar.	Er	was	reden	aan	te	nemen	dat	de	Joden	en	Arabieren	goed	zouden	kunnen	
samenwerken.	In	januari	1919	werd	door	Faisal	en	Weizmann,	een	van	de	leiders	van	
het	Britse	zionisme,	afgesproken	dat	Joden	en	Arabieren	zouden	samenwerken	bij	de	
ontwikkeling	van	Palestina.	Faisal	maakte	de	afspraak	op	voorwaarde	dat	de	
Arabieren	volledige	onafhankelijkheid	zouden	krijgen.	Die	afspraak	werd	alleen	snel	
geschonden.	
	
Het	jaar	1920	
Na	de	Eerste	Wereldoorlog	bleven	de	Arabieren	verslagen	achter.	Op	de	Parijse	
vredesconferentie	kreeg	Faisal	geen	poot	aan	de	grond.	Ook	Lawrence	lukte	het	niet	de	
Arabieren	en	Britten	te	verenigen.	De	Franse	premier	Clemenceau	wilde	niets	weten	
van	de	beloftes	van	de	Britten	aan	de	Arabieren	en	eiste	dat	het	Sykes-Picotverdrag	
precies	zoals	afgesproken	uitgevoerd	werd.	Omdat	de	Europese	vredesverdragen	
voorgingen,	kwamen	de	Britten	en	Fransen	pas	in	1920,	op	de	conferentie	van	San	
Remo,	tot	volledige	overeenstemming.	De	Arabische	gebieden	werden	definitief	
losgemaakt	van	het	Ottomaanse	Rijk.	Frankrijk	kreeg	het	beheer	over	Syrië	en	
Libanon.	Groot-Brittannië	kreeg	het	beheer	over	Palestina	en	Irak.	Daarnaast	kwam	er	
een	onafhankelijke	Armeense	staat	in	Oost-Anatolië	en	Kaukasus.	De	gebieden	waar	
Koerden	woonden	kregen	een	semi-autonome	status.	Delen	van	Turkije	werden	bezet	
door	Italiaanse	en	Griekse	troepen.	Dit	alles	werd	in	augustus	1920	bekrachtigd	op	het	
verdrag	van	Sèvres.	Turkije	moest	wel	tekenen,	om	niet	meer	te	verliezen.		
	



	

Er	kwam	geen	groot	Arabisch	rijk,	zoals	de	Arabieren	was	beloofd	door	de	Britten.	De	
Arabische	gebieden	kwamen	onder	‘mandaat’	te	staan:	een	volmacht	om	een	gebied	te	
beheren.	Engeland	en	Frankrijk	hielden	toezicht.	Nationalistische	Arabieren	waren	
teleurgesteld	en	verbitterd.	Het	was	voor	hen	het	bewijs	dat	de	Westerse	politiek	niet	
deugde.	Ook	waren	ze	boos	op	de	Arabische	leiders	zoals	Faisal,	die	meewerkten	met	
de	neokoloniale	politiek	van	de	Britten	en	Fransen.	Hierdoor	werd	het	Arabisch	
nationalisme	steeds	radicaler.		
	
Bronnen	en	meer		
Veel	van	deze	tekst	is	tot	stand	gekomen	met	hulp	van	het	boek	“Een	kleine	
geschiedenis	van	het	Midden-Oosten”	van	Jan	van	Oudheusden.	Het	is	dan	ook	een	
grote	aanrader	dit	boek	te	lezen	als	je	meer	wil	weten	over	het	Midden-Oosten	voor	en	
na	de	oorlog.		
	
Als	je	alles	wil	weten	van	de	Eerste	Wereldoorlog	in	het	Midden-Oosten,	kijk	dan	de	
documentaire	“Blood	and	oil:	The	Middle	East	in	World	War	I”	via	
https://www.youtube.com/watch?v=jP0evPEsc30	
	
Als	je	meer	wil	weten	over	de	grenzen	in	het	Midden-Oosten,	kijk	dan	de	documentaire	
“Hoop	en	wanhoop	in	het	Midden-Oosten”	via:	
https://schooltv.nl/video/hoop-en-wanhoop-in-het-midden-oosten-europese-
grenzen-1916/	
	



	

Tijdlijn	
1882	 	 Egypte	komt	in	handen	van	de	Britten.	
1896	 Herzal	schrijft	Der	Judenstaat,	waarin	hij	een	mogelijke	joodse	staat	

beschrijft.	
1898	 keizer	Wilhelm	II	bezoekt	het	Ottomaanse	rijk,	twee	Duitse	officieren	

komen	het	Ottomaanse	leger	reorganiseren.		
	
1908	 de	Jong-Turken	plegen	een	staatsgreep	en	nemen	de	macht	over	in	het	

Ottomaanse	Rijk.		
1913	 het	Arabisch	congres	in	Parijs:	Arabieren	stellen	eisen	over	hun	

autonomie.	
1914	 	 de	Eerste-Wereldoorlog	in	Europa	begint.	
1914	 het	Ottomaanse	Rijk	sluit	een	overeenkomst	met	het	Duitse	Keizerrijk.	

De	Duitse	admiraal	Souchon	komt	aan	het	hoofd	van	de	Ottomaanse	
marine.		

1915	 	 de	Turken	leiden	zware	verliezen	in	Rusland.	
1916	 de	Britten	en	Fransen	stellen	achter	de	rug	van	de	Arabieren	om	het	

Sykes-Picotverdrag	op.	
1917	 Balfourverklaring:	Groot-Brittanië	wil	van	Palestina	een	nationaal	tehuis	

voor	joden	maken.	
1918	 	 de	Eerste	Wereldoorlog	in	Europa	eindigt.	
1919	 Faisal	en	Weizmann	spreken	af	dat	de	joden	en	Arabieren	gaan	

samenwerken	bij	de	ontwikkeling	van	Palestina.	
1920	 San	Remo	conferentie	en	de	vrede	van	Sèvres:	de	gebieden	worden	

definitief	verdeeld	
1923	 Turkse	begint	met	de	stichting	van	de	republiek.	Op	het	van	de	

Ottomaanse	Rijk	overgebleven	Turkse	grondgebied.	
1932	 Irak	wordt	onafhankelijk	(van	Groot-Brittannië,	waar	het	sinds	1920	een	

mandaatgebied	van	was.)	
1943	 	 Libanon	wordt	onafhankelijk.		
1946	 	 de	Syrische	Republiek	wordt	onafhankelijk.		
1962	 	 de	film	Lawrence	of	Arabia	komt	uit	
1988	 de	in	1964	opgerichte	Palestijnse	Bevrijdingsorganistie	verklaart	de	

Staat	Palestina	onafhankelijk.		
	


