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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.

