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Het	verhaal	van	Lowell	Thomas	(1892	–	1981)	
Lowell	Thomas	was	een	Amerikaanse	journalist,	filmmaker	en	avonturier.	Hij	schreef	
meer	dan	50	boeken	en	wordt	gezien	als	de	‘vader’	van	de	cinerama;	de	merknaam	
voor	het	breedbeeldsysteem	dat	in	de	jaren	vijftig	van	de	vorige	eeuw	door	de	
filmindustrie	gebruikt	werd	om	de	concurrentie	met	de	televisie	aan	te	gaan.	Hij	werd	
daarnaast	beroemd	door	zijn	filmopnamen	van	Thomas	Edward	Lawrence	tijdens	de	
Eerste	Wereldoorlog.		
	
In	de	jaren	10	van	de	20e	eeuw	werd	Lowell	Thomas	geïnspireerd	door	het	opkomen	
van	de	documentaire.	Hij	droomde	van	het	filmen	van	de	oorlog	in	Europa	en	werd	
door	het	Amerikaanse	ministerie	van	Oorlog	gevraagd	om	over	de	Eerste	
Wereldoorlog	te	rapporteren.	De	Amerikanen	deden	in	eerste	instantie	niet	mee	met	
de	Eerste	Wereldoorlog,	maar	in	1917	raken	ze	betrokken	bij	de	oorlog.	In	1915	
zorgde	een	Duitse	onderzeeer	ervoor	dat	het	Amerikaanse	passagiersschip	Lusitania	
zonk.	Er	kwamen	1200	mensen	om	het	leven.	Dit	leidde	bijna	tot	een	
oorlogsverklaring,	maar	die	kwam	pas	acht	na	de	Zimmerman-telegram.	Hierin	
moedigde	Duitsland	Japan	en	Mexico	aan	om	Amerika	aan	te	vallen.	De	Amerikanen	
waren	woedend	en	de	Amerikaanse	neutraliteit	werd	onhoudbaar.		
	
De	opdracht	van	Lowell	Thomas	was	om	materiaal	en	verhalen	te	verzamelen	die	de	
steun	van	het	Amerikaanse	volk	voor	de	oorlog	zouden	aanmoedigen.	Hij	vertrok,	
samen	met	zijn	vrouw	en	een	goede	cameraman,	naar	Frankrijk	om	materiaal	te	
schieten	als	propaganda.	In	Frankrijk	aangekomen	vonden	ze	de	oorlog	daar	veel	te	
bruut.	Met	beelden	van	loopgraven	en	vele	doden	op	straat	zou	het	Amerikaanse	volk	
niet	enthousiast	worden	over	deze	oorlog.	Ze	besloten	naar	het	Midden-Oosten	af	te	
reizen.	In	Jeruzalem	ontmoetten	ze	Lawrence,	die	aan	hen	werd	voorgesteld	als	“de	
ongekroonde	koning	van	Arabië”.	Lowell	Thomas	en	zijn	cameraman	Harry	Chase	
werden	uitgenodigd	in	het	kamp	van	Faisal,	waar	ze	beelden	schoten	van	Lawrence	
tussen	de	Arabieren.		
	
Lowell	Thomas	maakte	een	show	van	de	film	die	hij	maakte,	die	hij	With	Allenby	in	
Palestine	and	Lawrence	in	Arabia	noemde.	Met	een	gedramatiseerde	stem	en	soms	
zelfs	een	dans	trad	hij	op	als	verteller	bij	zijn	beelden.	De	show,	vol	romantische	en	
avontuurlijke	verhalen	over	Lawrence,	werd	een	grote	hit.	De	mensen	waren	
inmiddels	uitgekeken	op	de	bloederige	beelden	van	de	Eerste	Wereldoorlog.	Ze	
vonden	de	beelden	en	verhalen	van	die	‘mysterieuze	Arabier	met	blauwe	ogen’	
prachtig.		
	
De	show	speelde	van	1919	tot	1924	in	Londen,	New	York,	Australië,	Nieuw-Zeeland,	
Zuidoost	Azië,	India	en	Canada	en	werd	bezocht	door	meer	dan	4	miljoen	mensen.	
Thomas	werd	rijk,	Lawrence	een	filmster.	Vanaf	nu	stond	hij	bekend	als	de	held	
“Lawrence	of	Arabia”.		
	
Lowell	Thomas	en	Lawrence	konden	in	eerste	instantie	goed	met	elkaar	opschieten.	
Maar	op	een	gegeven	moment,	in	de	vroege	jaren	20,	vond	Lawrence	dat	het	wel	
genoeg	was	geweest	met	de	show.	Hij	vroeg	Thomas	om	niet	meer	te	spelen,	maar	hij	
weigerde.	Lawrence	bleef	de	rest	van	zijn	leven	kwaad	om	hoe	Lowell	Thomas	zijn	
image	Lawrence	of	Arabia	gebruikte	voor	zijn	eigen	succes.	



	

Opdracht	1	
Als	je	Lowell	Thomas	vroeg	naar	Lawrence	zijn	aversie	tegenover	zijn	bekendheid,	
antwoordde	hij:	“He	had	a	genius	for	backing	into	the	limelight”	
	

A) Vertaal	deze	zin	met	google	translate	
	

B) Wat	betekent	dit	precies?	Vertaal	de	zin	naar	je	eigen	woorden.	
	
Lawrence	zelf	erkende	dat	hij	leed	aan	‘een	zucht	naar	beroemdheid’.	Maar	hij	had	‘er	
een	afschuw	van	om	bekend	te	staan	als	iemand	die	graag	bekend	wilde	zijn.’	In	de	
voorstelling	Lawrence	of	Arabia	zegt	Lawrence	het	volgende	over	zijn	beroemdheid:	
	
Pip/Lawrence 
Ik heb altijd gezegd dat dit verhaal niet over mij ging. Dat het groter was, 
toebehoorde aan iedereen die deelnam, linksom of rechtsom.  
De film eindigt als ik uit de woestijn vertrek maar in het echt begon daar pas 
mijn grootste strijd: ontsnappen aan de mythe die ik geworden was.  
Ik heb alles gedaan om onder mezelf uit te komen, opnieuw te beginnen. 
Ik wilde niet méér ruimte innemen dan mij toekwam.  
Jullie mogen me echt van alles kwalijk nemen maar ik heb nooit 
gepretendeerd meer te zijn dan een onbeholpen mens met een veel te grote 
droom. 
Tot aan mijn dood probeerde ik Lawrence of Arabia van me af te schudden.  
	

C) Kan	je	je	voorstellen	dat	iemand	de	status	van	held	van	zich	af	probeert	te	
schudden?	Waarom	wel	of	niet?	Schrijf	je	gedachten	hierover	op	in	minstens	10	
zinnen.		

	
Opdracht	2	

A) Geef	een	korte	omschrijving	van	wat	propaganda	is.	Gebruik	hierbij	je	telefoon,	
maar	schrijf	het	op	in	je	eigen	woorden.	
	

B) Waarvoor	wordt	propaganda	gebruikt	in	tijden	van	oorlog?	
	
Kijk	een	deel	van	de	film	die	Thomas	maakte:	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=fH3ktOwQ_3Y&feature=emb_
title	
	

C) Welke	emotie(s)	of	gedachtes	denk	je	dat	Lowell	Thomas	wilde	opwekken	met	
zijn	beelden?		
	

D) Waarom	is	het	werk	van	Lowell	Thomas	propaganda?		
	
	



	

Opdracht	3	
In	de	voorstelling	Lawrence	of	Arabia	wordt	het	perspectief	van	fotograaf	Lowell	
Thomas	gekoppeld	aan	het	perspectief	van	James	Foley.	James	Foley	(1973	–	2014)	
was	een	oorlogsfotograaf	die	vooral	werkte	in	Syrië,	Afghanistan	en	Libië.		
	
Lawrence 
het enige waar Lowell Thomas spijt van had was dat hij geen foto’s had 
gemaakt van de onthoofding bij de trein-aanval.  
 
Lowell Thomas 
‘Een echte onthoofding, uniek, where do you see that nog?  
  
Sadettin  
Op youtube. Perspectief nummer 4: James Foley 
Als Lowell Thomas honderd jaar later naar het Midden-Oosten was gegaan 
was hij het misschien wel zelf geweest die onthoofd werd. Zoals James Foley, 
de eerste fotograaf die door IS onthoofd werd. Hij fotografeerde op dezelfde 
plekken als Lowell Thomas honderd jaar eerder. En feitelijk fotografeerde hij 
dezelfde oorlog, die oorlog die nooit gestopt is. Lowell Thomas fotografeerde 
om nieuwe soldaten te rekruteren voor de woestijn. James Foley wilde het 
lijden van Syrische oorlogsslachtoffers tonen. Uiteindelijk werd hij zelf 
getoond. Zijn hoofd los op zijn romp, in de Syrische woestijn. 
	

A) Wat	was	het	doel	van	James	Foley?	
	

B) Wat	is	het	verschil	tussen	het	doel	van	James	Foley	en	het	doel	van	Lowell	
Thomas?	
	

C) Waarom	denk	je	dat	veel	oorlogsjournalisten	van	nu	het	fout	vinden	om	met	het	
doel	van	Lowell	Thomas	op	pad	te	gaan?	
	

D) Welke	emoties	of	gedachten	krijg	jij	als	je	oorlogsfoto’s	in	een	krant	ziet?	Schrijf	
dit	op	in	minstens	5	zinnen.		

	
Als	je	meer	wil	weten	over	James	Foley,	lees	dan	artikelen	in	kwaliteitskranten,	zoals	
deze:	https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/reconstructie-james-foley-was-
de-zondebok-van-zijn-gijzelnemers~b200f90e/	
	
Wees	je	ervan	bewust	dat	de	onthoofding	van	Foley	te	zien	is	in	filmpjes,	klik	deze	niet	
aan.	


