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Het	verhaal	van	Thomas	Edward	Lawrence	(1888	–	1935)	
De	Britse	Thomas	Edward	Lawrence	was	militair,	schrijver,	archeoloog	en	
wetenschapper.	Hij	is	vooral	bekend	geworden	door	zijn	betrokkenheid	bij	de	
Arabische	opstand	tegen	het	Ottomaanse	rijk	in	de	Eerste	Wereldoorlog.		
	
Lawrence	studeerde	geschiedenis.	Tijdens	zijn	studie	ontwikkelde	hij	een	grote	
interesse	in	het	Midden-Oosten.	Hij	ging	op	reis	en	leerde	Arabisch.	Na	zijn	studie	ging	
hij	aan	de	slag	bij	het	British	Museum,	waarvoor	hij	vooral	archeologisch	onderzoek	
deed	in	de	plaats	Karchemis	in	het	Ottomaanse	rijk.		
	
Toen	in	1914	de	Eerste	Wereldoorlog	uitbrak,	meldde	Lawrence	zich	vrijwillig	aan	bij	
het	Britse	leger.	Hij	ging	werken	voor	de	Britse	inlichtingendienst	in	Egypte.	Als	
verbindingsofficier	onderhield	hij	contact	met	lokale	Arabische	stammen.	Door	zijn	
grote	kennis	van	de	taal,	geografie	en	geschiedenis	was	deze	taak	hem	op	het	lijf	
geschreven.		
	
Het	doel	van	de	Britten	in	het	Midden-Oosten	was	om	het	Duits-Ottomaanse	
bondgenootschap	te	ondermijnen	en	zo	verder	het	Ottomaanse	rijk	in	te	trekken.	Hun	
plan	was	om	de	Arabieren	over	te	halen	in	opstand	te	komen	tegen	de	Ottomanen	(de	
Turken).	Eerst	mislukte	dat.	Maar	in	1916	kreeg	Lawrence	de	opdracht	om	naar	Faisal	
(de	toenmalige	emir	van	Mekka)	te	gaan	om	hem	over	te	halen	de	opstand	te	leiden.	
Dit	lukte,	en	Lawrence	ging	als	officiële	adviseur	aan	de	slag	bij	Faisal.		
	
	
Samen	boekten	ze	successen,	bijvoorbeeld	bij	het	veroveren	van	de	stad	Akaba.	Maar	
Lawrence	kwam	ook	in	de	problemen	terecht.	Zo	werd	hij	tijdens	een	slag	gevangen	
genomen	door	Turken	en,	naar	verluidt,	gemarteld	en	verkracht.	Hij	kwam	echter	al	
snel	weer	vrij	en	Lawrence	en	Faisal	veroverden	Jeruzalem	en	Damascus.		
	
Na	de	oorlog	zou	Lawrence	onderscheiden	worden	met	de	prestigieuze	‘Order	of	the	
Bath’,	een	Britse	ridderorde.	Lawrence	weigerde,	als	steunbetuiging	aan	de	Arabische	
onafhankelijkheidsstrijd	die	was	ondermijnd	door	de	Britten.	Tijdens	de	
vredesonderhandelingen	rond	het	Verdrag	van	Versailles	(1919)	hield	Lawrence	een	
pleidooi	voor	de	Arabische	onafhankelijkheid.		
	
Lawrence	is	tijdens	zijn	leven	bekend	geworden	als	Lawrence	van	Arabië	door	de	film	
en	bijbehorende	show	van	de	Amerikaanse	oorlogsjournalist	Lowell	Thomas.	Die	werd	
gemaakt	om	jonge	mannen	te	vinden	die	wilden	meevechten	in	Eerste	Wereldoorlog.	
In	plaats	van	de	loopgraven	in	Europa	werden	hiervoor	de	zonnige	en	stoere	beelden	
van	het	Midden-Oosten	gebruikt.	Je	kan	hier	meer	over	lezen	bij	het	perspectief	van	
Lowell	Thomas.	In	1962	kwam	de	blockbuster	Lawrence	of	Arabia	uit.		
	



	

Opdracht	1:	
	

A) Zoek	met	behulp	van	het	internet	uit	wat	het	Sykes-Picotverdrag	inhield.	
Omschrijf	het	verdrag	in	5	zinnen.		

		
Bekijk	het	filmpje	van	de	voorstelling:	“Het	geheim	van	Lawrence”	via	
https://vimeo.com/447080543	
	

B) Wat	was	precies	het	geheim	dat	Lawrence	bij	zich	droeg	tijdens	zijn	tijd	in	het	
Midden-Oosten	in	de	Eerste	Wereldoorlog?		

	
Lees	de	volgende	tekst	van	Lawrence	uit	de	voorstelling.	
	
Lawrence 
Het is voor hun eigen bestwil, zeg ik tegen mezelf. Als de Arabieren blijven 
vechten zal Engeland van gedachten veranderen, zullen ze uiteindelijk 
krijgen wat ze verdienen. En om ze goed te laten vechten moet ik dingen 
verzwijgen. 
	

C)	Wat	was,	volgens	deze	tekst,	Lawrence	zijn	doel	precies?	En	wat	zijn	
strategie				om	dat	doel	te	bereiken?	

	
Kijk	de	volgende	scène	uit	de	film	Lawrence	of	Arabia:	
https://www.youtube.com/watch?v=fBrw53I8QU0 
	

D) Wist	Lawrence,	volgens	de	film,	van	het	verdrag	terwijl	hij	oorlog	aan	het	
voeren	was?	
	

E) Waarom	denk	je	dat	de	filmmakers	hiervoor	gekozen	hebben?	
	

F) Zou	jij	het	op	dezelfde	manier	doen	als	je	een	film	zou	maken	over	T.E.	
Lawrence?	Waarom	wel	of	niet?	

	
G) In	veel	Arabische	landen	is	de	film	verboden	toen	hij	uitkwam.	Kan	je	

bedenken	waarom?	
	



	

Opdracht	2:		
	
Lees	nu	de	volgende	tekst	van	onder	andere	Sadettin,	de	verteller	uit	de	voorstelling.	
	
Sadettin 
Hij liegt. 
En misschien is het pathologisch. Het Westen lijkt niet anders te kunnen als 
het om het Oosten gaat. Van Sykes Picot tot die zogenaamde massa-
vernietigingswapens in Irak – leugens! 
En er is niet één keer sorry gezegd – sorry dat we jullie gebied opknipten als 
het knutselwerk van een eersteklasser, sorry, dat we jullie opzadelden met 
situaties die wel moesten escaleren, met onmogelijke grenzen, sorry dat we 
jullie olievelden leegzogen en jullie steden platbombardeerden en niet 
ingrepen in Syrië terwijl dat onze morele verplichting was want Syrië was 
onze creatie, ons monster van Frankenstein...NIET EEN KEER SORRY! 
  
Lawrence  
Sorry. 
  
Sadettin 
Waar Sykes en Picot hun streep trokken staan honderd jaar later IS strijders 
met zwarte vlaggen om deze zelfde streep uit te wissen. Ze verklaren de 
oorlog aan Sykes en Picot, die al een eeuw dood zijn: het heden in gevecht 
met het verleden.  
Alsof op die grens de tijden door elkaar lopen. Spoken van nu in oorlog met de 
spoken van toen. 
	

A) Sadettin	heeft	het	in	dit	stuk	over	hoe	het	verleden	invloed	heeft	op	het	
heden.	Leg	dit	in	je	eigen	woorden	uit.		
	

B) Welk	standpunt	neemt	Sadettin	hier	in?	Verwoord	dit	in	één	of	twee	zinnen.	
	

C) Ben	je	het	Sadettin	eens?	En	waarom	wel	of	niet?	
	



	

Opdracht	3:	
	

A) Wat	is	voor	de	jou	de	definitie	van	een	held?		
	

B) Zou	je	Lawrence	een	held	noemen,	en	waarom	wel	of	niet?	Leg	uit	in	
minstens	5	zinnen.		

	


