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Mata Hari - het wrange
lot van de avonturierster

Exact honderd jaar na haar overlijden
spreekt het roemruchte leven van
Margaretha Zelle nog altijd tot de
verbeelding. In 1876 geboren in
Leeuwarden; in 1905 herboren in Parijs
als de exotische danseres Mata Hari.
Met deze artiestennaam (‘Oog van de
Dageraad’ in het Maleis) lag de wereld
aan haar voeten en strekte haar roem
uit over heel Europa. Ruim tien jaar
later was datzelfde Europa verwikkeld
in een gruwelijke oorlog en stierf zij,
beschuldigd van spionage, een eerloze
dood voor een vuurpeloton van het
Franse leger.
Mata Hari leefde in een door mannen
gedomineerd tijdperk en ging de
geschiedenisboeken in als een ‘femme
fatale’. Wat bewoog haar nu eigenlijk?
Was zij werkelijk een spionne? En wat
ging er toch om in de hoofden van al die
heren die eerst haar bewonderaars maar
uiteindelijk haar beulen bleken te zijn?
1905
De jaren vlak voor haar doorbraak als
danseres in 1905 zijn bepalend geweest
voor Gretha Zelle. Haar huwelijk met een
militair uit het Koninklijk NederlandsIndisch Leger liep na enkele jaren al op
de klippen. Het leven als officiersvrouw
op het eiland Java bleek een lijdensweg:
werd zij mishandeld door haar man? Had
hij syfilis, hetgeen leidde tot de dood van
hun zoontje? De historici zijn het er niet

over eens. Wel is zeker dat toen Zelle
naar Nederland terugkeerde, inmiddels
gescheiden van tafel en bed, zij met
haar rug tegen de muur stond. Een
gescheiden vrouw had indertijd geen
sociale status, geen financiële zekerheid
en weinig toekomstperspectieven.
Ze trok in haar eentje naar het
kosmopolitische en ruimdenkende
Parijs, op zoek naar een roemrijk en
meeslepend leven. Veel van haar
biografieën melden hoe zij aan de
slag ging als actrice, circusartieste en
schildersmodel, maar ze laten vaak
achterwege dat zij ook als prostituee
te vinden was in de Parijse bordelen.
In 1904 verbrak zij haar Nederlandse
familiebanden en liet Non – haar
overgebleven dochtertje – definitief
achter bij haar ex-man. Aan diens
neef schreef ze: “Ik heb lang genoeg
gevochten. Beklad ben ik toch. Ik heb
toch alles verloren, Non heb ik toch niet
en het andere kan me niet meer schelen.
Ik hoop een leven te krijgen waarin ik
nooit meer tot mezelf kom. Ik wil niet
meer denken.”
Een jaar later, op 13 maart 1905, trad
zij op in de bibliotheek van het Musée
Guimet als een hindoestaanse priesteres
die zich tijdens een heilig dansant ritueel
van bijna al haar kleding ontdeed. Erotiek
als kunst: de Parijse elite was buiten
zinnen van enthousiasme. ‘A star was
born’.

1917
Op 18 oktober 1917, drie dagen na haar
executie, schreef de Nieuwe Tilburgse
Courant: “Mata Hari heeft als eene
avonturierster geleefd en is als eene
avonturierster gestorven. De wereld,
welke zij in een roes der zinnen heeft
gezocht, is haar verderf geworden.” Het
krantenbericht berichtte verder hoe
zij vele mannen en hun gezinnen het
ongeluk in had gestort. “Om aan haar
buitensporigheden te voldoen, vond
zij weldra niets meer ongeoorloofd. Zij
kende geen scrupules, om haar ijdelheid,
haar honger naar weelde, haar meest
drieste impulsen te bevredigen, en zoo
kwam zij tot de daad, waarvoor zij thans
veroordeeld is.”
Het krantenbericht was duidelijk
tendentieus en hield de geruchtenmolen
volop draaiende. Een vergelijkbare
teneur is te vinden in het geheime,
onlangs geopenbaarde gerechtelijk
spionagedossier over Mata Hari. Zo
meldde de aanklager, luitenant Mornet,
in zijn feitenrelaas: “Het gemak waarmee
zij zich uitdrukte in verscheidene
talen, speciaal in het Frans, haar
ontelbare relaties, haar flexibiliteit aan
geldmiddelen, haar zelfverzekerdheid,
haar opmerkelijke intelligentie, haar
aangeboren of verworven immoraliteit,
dat alles droeg bij aan haar verdenking.”

Deze uitspraak is veelzeggend. Mannen
adoreerden het vrijpostige karakter van
Mata Hari, maar deinsden terug voor
haar vrijgevochten status. Waren zij hun
gezag aan het verliezen?
Ja, Mata Hari was een spion. Er is bewijs
dat zij van Duitse zijde een grote som
geld heeft aangenomen in ruil voor
informatie over het Franse leger. Maar
heeft zij ook daadwerkelijk cruciale
informatie doorgespeeld? Nee. Was de
doodstraf dan wel gerechtvaardigd? Dat
is maar zeer de vraag. Aannemelijker is
het dat de Fransen, na de uitzichtloze
veldtochten bij de Somme en Verdun het
jaar ervoor en met een serieuze dreiging
van muiterij onder de eigen troepen,
een succesverhaal nodig hadden.
Mata Hari, ooit een wereldberoemde
danseres en nu spion van de vijand, was
nu op haar knieën gedwongen. Als het
leger dan geen materiële, masculiene
overwinningen op het slagveld kon
boeken, dan toch wel een morele,
masculiene overwinning in de rechtszaal.
2017
In dit theatrale liedrecital ‘Façade: de
wereld van Mata Hari’ wordt het bewogen
leven van Gretha Zelle in herinnering
geroepen aan de hand van originele
brieven en memoires. Leidraad is het

emotionerende verslag van Léon Bizard,
dokter in de Parijse vrouwengevangenis
waar Zelle vastgehouden werd. Hij
verhaalt over haar laatste momenten in
de cel, haar bijzondere verstandhouding
tot de nonnen die haar verzorgden, tot en
met haar gang richting de executiepaal.
Verder aan het woord zijn Pierre
Bouchardon (een van haar aanklagers)
en George Ladoux (hoofd van de Franse
inlichtingendienst en zelf ook een Duitse
dubbelspion, maar dat is een ander
verhaal). We kruipen als het ware in de
hoofden van de mannen die met hun
neus op Mata Hari’s veroordeling stonden.
Als tegenwicht komt Zelle ook zelf aan het
woord via enkele van haar (vele) brieven.
Muzikaal wordt haar verhaal luister
bijgezet door liedrepertoire van
voornamelijk Franse componisten die
quasi-tijdgenoten waren van Mata Hari
(en soms zelfs regelrechte bewonderaars
van haar, zoals Jules Massenet). Hun
werken zijn als het ware auditieve
getuigen van dit wrange tijdsgewricht
tussen emancipatie en oorlog, tussen
bevrijding en gevangenschap, tussen
cabareteske lichtzinnigheid en
melancholische poëzie.
Tobias Kokkelmans

Sopraan Claron McFadden (°1961) is huisartiest bij
Muziektheater Transparant. Ze groeide na haar studies aan de
Eastman School of Music in Rochester, New York, uit tot een
grote naam in zowel het barok- als het traditioneel en modern
repertoire. De veelgevraagde soliste werd in 2002 genomineerd
voor een Grammy en ontving in 2007 de Amsterdamprijs voor
de Kunsten. www.claronmcfadden.com
De Franse pianiste Claire Chevallier woont in Brussel
en is in heel Europa een veelgevraagde artieste voor
solorecitals, kamermuziekconcerten, en concerten met orkest.
Gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk wordt
deze pianiste gelauwerd, zowel voor haar concerten als voor
de opnames waarmee ze regelmatig internationaal in de
prijzen is gevallen. Als musicus- onderzoeker begon ze haar
eigen verzameling historische klavieren, die ondertussen zes
vleugelpiano’s bevat en de tijdspanne 1842-1920 bestrijkt.
Josse De Pauw (°1952) werkt als acteur, regisseur en
auteur. Na zijn studies aan het Koninklijk Conservatorium in
Brussel is hij in 1976 stichtend lid van de theatergroep Radeis
International. Vanaf 1985 werkt hij als zelfstandig kunstenaar.
Op televisie was hij onder meer te zien in Koning van de wereld
(2007), De ronde (2011) en Met Man en Macht (2013). Bij
Muziektheater Transparant maakte hij Ruhe (2007), Babar/Le
Fils des Etoiles (2008), Over de bergen (2009) en Een nieuw
Requiem (2009), in 2013 ESCORIAL. Josse De Pauw schrijft ook
fictie, observaties, notities en reisverslagen. In 2012 ontving hij
onder meer de Prix Bernadette Abraté.
Jean Lacornerie is directeur van het Théâtre de la CroixRousse in Lyon waar hij een programmering opbouwt op het
snijpunt van theater en muziek. Hij kreeg een opleiding van
Jacques Lassalle en is gespecialiseerd in het Amerikaanse
repertoire van de 20ste eeuw en de musical. Hij heeft
Franstalige versies gecreëerd van onder meer Of Thee I Sing
van George Gershwin, One Touch Of Venus en Lady In The
Dark van Kurt Weill, The Tender Land van Aaron Copland.
Sinds een tiental jaar werkt hij regelmatig samen met de Opera
van Lyon voor wat betreft kameropera- en muziektheaterproducties. Na de creatie van Façade: de wereld van Mata Hari,
zal hij de regie verzorgen van Mozart et Salieri van componist
Nikolaï Rimsky-Korsakov in de Opera van Lyon en daarna de
regie van Calamity/Billy met composities van Ben Johnston
en Gavin Bryars in het Théâtre de la Croix-Rousse. Deze
muziektheaterproductie gaat op tournee in het voorjaar van
2018 in Frankrijk (diverse locaties), België (Brugge), Nederland
(Rotterdam) en Hongarije (Boedapest)

Peter Quasters studeerde biochemie aan de Hogeschool
Gent. Tijdens deze studies werd meer en meer duidelijk dat
zijn passie ergens anders lag, namelijk bij het ontwerpen en
technisch ondersteunen van live performances. In de loop der
jaren specialiseerde hij zich, autodidactisch, in lichtontwerp en
-programmatie, media server setup en programmatie, alsook het
technisch coördineren van diverse theater- en locatieprojecten.
Hij werkt samen met Muziektheater Transparant, De
Veenfabriek, LOD, Opéra de Lille, Les Ballets C de la B, De
Muntschouwburg, Blindman, Zonzo Compagnie, Graindelavoix,
Ingrate Art Productions, Braakland/Zhe Bilding en Zwemmen in
Brak Water.
Auteur en dramaturg Willem Bruls (°1963) voltooide zijn
studies Letteren en Kunstgeschiedenis in 1990 in Amsterdam.
Hij schreef diverse boeken, waaronder een studie over
Wagners Ring-cyclus en over Orientalisme in de opera. In
2009 werden zijn verzamelde essays over muziek en theater
uitgegeven. Als dramaturg werkte hij met Pierre Audi en Guy
Cassiers samen. Samen met choreograaf Krzysztof Pastor
maakte hij ballet-adaptaties van Shéhérazade, Romeo and
Juliet en The Tempest. Voor de Ruhrtriennale en Toneelgroep
Amsterdam maakte hij een theateradaptatie van Pasolini’s
Teorema, regie Ivo van Hove, die werd geselecteerd voor
het Lincoln Center Festival in New York. Bruls regisseerde
verschillende muziektheaterproducties, voor Operadagen
Rotterdam, Delft Chamber Music Festival en het Gergiev
Festival. Hij gaf workshops over hedendaags muziektheater
in Barcelona, Hobart, Stavanger, Gent, Brussel en Aix-enProvence. Hij bereidt een libretto Aleppo voor en een boek over
Opera in Venetië. Bruls is adviseur opera voor de Raad voor
Cultuur in Nederland.
Tobias Kokkelmans (°1980) studeerde theaterwetenschappen
en muziekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij werkte als dramaturg bij Emio Greco | PC, het Klarafestival,
het Festival van Vlaanderen (Brussel/Gent), Pascale Platel en
het Ro Theater. Hij gaf les in de Amsterdamse Theaterschool
en het Rotterdamse Codarts Conservatorium. Hij schrijft
geregeld voor diverse kunstvakbladen. Vanaf 2017 is hij
als dramaturg verbonden aan Operadagen Rotterdam en
Muziektheater Transparant en werkt hij freelance voor
diverse theatermakers, waaronder Wunderbaum en Dries
Verhoeven. Samen met Het Transitiebureau organiseert hij het
discussieplatform De Agenda - een reeks vervolggesprekken
over de toekomst van het theaterlandschap.

Muziektheater Transparant (Matterhorn, Borgerhout) gaat
als productiehuis vanuit de artistieke en maatschappelijke
actualiteit een intensieve dialoog aan met kunstenaars uit
verschillende disciplines. Er gaat bijzondere aandacht uit
naar de ondersteuning van hedendaagse muzikanten en de
ontwikkeling van hun werk. Zo worden er langere trajecten
afgelegd met o.a. huisartiesten Wim Henderickx, Annelies Van
Parys, Luigi De Angelis en Claron McFadden. Met Translab
brengt Muziektheater Transparant tevens een nieuwe generatie
podiumkunstenaars in verbinding met inspirerende artiesten
die hen als coach begeleiden. www.transparant.be
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