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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.

