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Kleine opera over Mata Hari

• Productie komt mogelijk ook
naar Leeuwarden in 2017

Leeuwarden | De Kleine Opera uit
Haarlembrengt volgend jaar eenope-
ra over Mata Hari op de planken. De
voorstelling De zaak Mata Hari wordt
opgevoerd in Haarlem en omgeving.
,,We hebben contact met stads-
schouwburg De Harmonie om te kij-
ken of we de opera in de kerstvakan-
tie van 2017 ook in Leeuwarden op de
planken kunnen brengen”, aldus ar-
tistiek leider Xandra Mizée.

Mizée kwam begin dit jaar op het
idee van de opera, omdat het volgend
jaar precies honderd jaar geleden is
dat de in Leeuwarden geborenMarga-

retha Zelle werd geëxecuteerd. ,,Ik
hoorde later pas dat Leeuwarden in
2018 Culturele Hoofdstad is en dat er
dan ook een operaproductie gepland
stond.” Omdat de financiering voor
die opera niet op tijd rond was, werd
de grote productie voor CH2018 in
mei geannuleerd. ,,Onze voorstelling
is veel kleiner en gaat sowieso door”,
aldus Mizée. ,,We werken gewoon
met het budget dat beschikbaar is en
passen ons daarop aan.”

De zaak Mata Hari wordt uitge-
voerd door amateurs, goede studen-
ten en eenmuziekensemble van pro-
fessionals. Het verhaal gaat over tele-
visiepresentator Paul Witteman die
in een archief onderzoek doet naar
het werk van Bach wanneer er een
kist wordt bezorgd. In die kist zit het

archief van Mata Hari. Wanneer de
kist per ongeluk open gaat, komt de
dame in kwestie zelf tot leven. ,,Ik
vond het leuk om twee zulke tegen-
gestelde types naast elkaar te zet-
ten”, aldus Mizée. Het script voor de
opera is nog niet helemaal klaar. ,,Nu
er kortgeledenbrieven vanMataHari
openbaar zijn gemaakt, verandert
het beeld dat we van haar hebben
weer een beetje. Dat willen we in on-
ze opera verwerken.”

De voorstelling is een zogeheten
pastiche opera: hij is opgebouwd uit
delen van andere opera’s. ,,We ge-
bruikenmuziek van Puccini, Richard
Strauss, Léhar en Debussy die alle-
maal ook als personage in het stuk
voorkomen. En natuurlijk is er mu-
ziek van Bach te horen.”


