Bij de 125-ste geboortedag van

T.E. Lawrence
(Lawrence of Arabia)
Tussen 1985 en 2000 schreef ik voor De Volkskrant, Vrij
Nederland en NRC Handelsblad een reeks artikelen over T.E.
Lawrence (1888-1935). Zijn 125-ste geboortedag was een
mooie aanleiding om die stukken te scannen en online te
zetten.
Michiel Hegener
16 augustus 2013

Lawrence na Arabië
De Volkskrant, 18 mei 1985
Stuk ter gelegenheid van de 50ste sterfdag van T.E. In Engeland ging ik op
zoek naar mensen die hem nog gekend hadden. Een van hen was zijn broer
A.W. Lawrence (1900-1991), met wie ik correspondeerde over T.E.
Zie over A.W. ook het stuk in de NRC in 1992.

T.E. Lawrence of England
NRC Boekenbijlage, 15 oktober 1988
Bespreking van twee nieuwe biografieën.

Jeremy Wilson over T.E. Lawrence
NRC Boekenbijlage, 13 januari 1990
Na dertien jaar werk voltooide historicus Jeremy Wilson zijn
geauthoriseerde biografie, nog steeds de meest betrouwbare bron over
T.E. Geauthoriseerd betekende in dit geval dat A.W. Lawrence Wilson
opdracht had gegeven, al heeft A.W. zich verder weinig met het project
bemoeid.

Het motorongeluk van T.E. Lawrence
NRC Handelsblad, 16 mei 1990
T.E. overleed op 19 mei 1935 aan de gevolgen van een ongeluk met zijn
motorfiets, vlakbij zijn huis in Dorset. Hij had onverwacht moeten uitwijken
voor twee fietsende jongens. 55 jaar later sprak ik in Londen met één van
hen, Frank Fletcher, voor een aflevering van een serie over kroongetuigen.

A.W. – De laatste Lawrence
NRC Handelsblad, 15 augustus 1992
Gedurende de laatste zes jaar van het leven van T.E.’s broer A.W.
Lawrence (1900-1991) ontmoette ik hem met enige regelmaat. Na de
dood van zijn vrouw Barbara in 1986 trok A.W. in bij de archeologe Peggy
Guido (1912-1994) in Devizes. Vier keer logeerde ik daar een paar dagen.
Dit stuk gaat over hem en Peggy, en zijdelings ook een paar keer over T.E.
De inleiding van mijn boek Archeologie van het landschap (1995) gaat deels
over Peggy en A.W. Lawrence.
Een BBC documentaire over T.E., uit 1985, toont A.W. zoals ik hem kende:
www.youtube.com/watch?v=s0Izn0WcWs4 vanaf 5:17
of, uit hetzelfde programma
www.youtube.com/watch?v=3lVRQ3nFKsk vanaf 7:33
De hele documentaire, in 7 delen op YouTube te zien, is een aanrader.

De oerversie van Lawrence of Arabia
Vrij Nederland, 22 juni 1996
T.E. schreef het meest gelezen boek over de Eerste Wereldoorlog, Seven
Pillars of Wisdom. De versie die in 1926 in een oplage van omstreeks 200
exemplaren verscheen, en in 1935 als publieksuitgave, is niet de
oorspronkelijke versie. Die verscheen in 1922 in een oplage van 8
exemplaren (waarvan 2 ongebonden) en pas in 1996 als publieksuitgave.
Gesprek met de bezorger van laatstegenoemde uitgave, Jeremy Wilson.
Het stuk is geïllustreerd met zeldzame omslagen van strips en stripachtige
boeken over Lawrence.

Oerversie van Lawrence of Arabia’s Seven Pillars
NRC Boekenbijlage, 12 september 1997
Bespreking van de 1922-editie van Seven Pillars of Wisdom.

In het voetspoor van Lawrence of Arabia
NRC Handelsblad, 5 oktober 2000
Lawrence bracht de laatste twaalf jaar van zijn leven grotendeels door in
Dorset. Daar had hij een huis ter grootte van een flinke garage, nu in bezit
van The National Trust en te bezichtigen. In de omgeving zijn meer
plaatsen die aan Lawrence herinneren.

