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Paul Witteman doet onderzoek naar de betekenis van het getal 14 in de 
werken van Bach. In de bibliotheek waar hij zijn onderzoekingen verricht, 
is net een geheimzinnige kist bezorgd: het archief van Mata Hari, dat de 
volgende dag (15 oktober 2017) geopend zal worden. In de greep van zijn 
zoektocht merkt hij niet dat het nacht wordt. Als de kist per ongeluk open 
gaat, staat Witteman plotseling oog in oog met de exotische danseres.  
 
In het gesprek dat volgt, komt het verleden van Mata Hari tot leven en 
rijst de vraag: wat is belangrijker, het leven zelf, of het levensverhaal?  
 
De opera geeft een dwarsdoorsnede van het leven van Mata Hari, van 
haar vroege kinderjaren tot aan haar terechtstelling bij Vincennes. Er is 
gekozen voor de momenten in haar leven die haar hebben gevormd tot 
de vrouw die ze was. die haar het pad op hebben gestuurd dat leidde 
naar haar faam, maar uiteindelijk ook naar haar voortijdige dood.  
 
Over de vorm  
Paul Witteman is in veel opzichten de volmaakte antagonist van Mata 
Hari. Hij zoekt de nuchtere waarheid, de feiten zonder opsmuk. Hij heeft 
een vurige liefde voor de toch wat calvinistische muziek van Bach en haat 
alles wat zweemt naar over-romantiek, kitsch en pose. Door hem in deze 
opera in gesprek te laten komen met Mata Hari, ontvlamt er een conflict 
dat de tegenstelling tussen deze twee mensen, en daarmee het verhaal, 
uitlicht. Aan het eind van de opera overwint Witteman dankzij Mata Hari 
zijn grootste angst: de angst voor de dood. De tegenpolen hebben elkaar 
gevonden en zelfs de mystiek van het cijfer 14 is ontsluierd.  
 
Over de muziek  
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Mata Hari heeft in haar Parijse tijd vele componisten ontmoet, onder 
andere Giacomo Puccini, Franz Lehár en Richard Strauss. De muziek van 
deze componisten verklankt de romantische, soms schwärmeriche sfeer 
waarin deze vrouw zo goed tot uitdrukking komt. Ook komen deze musici 
als personages in de opera voor en maken haar het hof met hun eigen 
meeslepende melodieën. De muziek van Witteman is - vanzelfsprekend - 
die van Johann Sebastian Bach en contrasteert dus scherp met haar sfeer.  
 
Stella Brüggen: Mata Hari 

Stella Brüggen begon op haar vierde met dansen 
op de Balletstudio Kennemerland. Toen Stella 
zeven jaar was, zong en speelde ze ‘de kleine 
Wozzeck’ bij de Nationale Opera. Nadat ze haar 
gymnasiumdiploma had behaald deed ze de 
dansdocenten academie, waarna ze Zweeds ging 
studeren. Stella heeft aan alle producties van De 
Kleine Opera meegedaan, zowel op het podium 
als achter de schermen.  
Ze zong 'La Moldavica' in Opera Costa Concordia 
en 'De Geest' in Dido en Aeneas.  

Verder zingt ze in het a capella kwartet ‘Zangkasteel’ en is ze lead singer 
van de jazzband Stella en de Starlights. Met Xandra Mizée en Minki Gyles 
doet ze de regie bij DKO. 
 
Mata Hari 
Mata Hari, geboren Margaretha Zelle, is 
de beroemdste Nederlandse vrouw ter 
wereld. In Amerikaanse detectives 
wordt wel gesproken over ‘a real Mata 
Hari’, waarmee dan bedoeld wordt: een 
verleidelijke en dus levensgevaarlijke 
spionne. Maar jonge Nederlanders 
weten vaak helemaal niet wie Mata 
Hari was. Mata Hari was geen 
verzetsvrouw  of uitvindster maar een moeder die haar gezin in de steek 
had gelaten om in Parijs naakt te dansen en er talloze minnaars op na 
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hield. Later, in de Eerste Wereldoorlog, werd ze dubbelspionne of laadde 
in ieder geval de schijn op zich.  
Nederland was bepaald niet trots op deze beroemde dochter! 
 
Maar nu zijn er honderd jaren om en de wereld is enorm veranderd. Er 
wordt met andere ogen gekeken naar deze vrouw die, op de vlucht voor 
haar gewelddadige echtgenoot, geen andere uitweg heeft gezien dan ‘dit 
schitterende leven dat wel in een ongeluk zal eindigen,’ zoals ze zelf 
profetisch schrijft aan het begin van haar carrière. In deze tijd is meer 
bewondering voor Mata Hari’s moed en ongelooflijke creativiteit. Door de 
recente publicatie van tot nu toe onbekende brieven weten we nu ook hoe 
graag ze moeder had willen zijn voor haar kleine Nonnie en hoe 
onmogelijk haar situatie was. In deze tijd bewonderen we, meer dan ooit, 
zelfontplooiing en individualiteit van vrouwen. 
Mata Hari was iemand die er altijd het allerbeste van maakte en zichzelf 
nooit verloochende. 
Petje af!  
 
Cees Biere: Paul Witteman 

Cees Biere, bariton (geboren te Haarlem) werkte als 
leraar Nederlands, Frans en Informatiekunde in 
Haarlem. Hij volgde zanglessen bij José Vermey. 
Na zijn solistisch debuut in 1989 vervulde hij 
gedurende twintig jaar tal van hoofdrollen bij de 
Opera- en Operettevereniging ‘Hulsbergen’ in 
Haarlem en ook zong hij gastrollen bij andere 
gezelschappen. 
Meerdere keren verleende hij vocale bijdragen aan 

concerten o.a. in Oterleek, Medemblik, Hindeloopen, Workum, 
Amstelveen, Haarlem, Heemstede en Beverwijk. 
In 2013 vertolkte hij de rol van Tevje in de musical Anatevka. Dit bracht 
hem op de longlist voor een nominatie voor een Amateur Musical Award. 
Het jaar daarna was hij te zien en te horen als professor Henry Higgins in 
de musical My Fair Lady. In 2015 schitterde hij bij de Stichting de Kleine 
Opera de rol van Francesco Schettino in de opera De Costa Concordia. 
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Paul Witteman 
Wie Paul Witteman is, weet iedereen, dat behoeft 
geen verdere uitleg.  
Paul Witteman zei eens tegen me: ‘Ik ben eigenlijk 
tegen opera.’ Daardoor kwam ik op het idee om hem 
tegenspeler te maken van Mata Hari, aangezien deze 
twee mensen van elkaar verschillen als het mannetje 
en vrouwtje in een weerhuisje. Aan de ene kant Mata 
Hari: opgewekt, levend in haar dromen die ze, slim als ze is, als 
waarheden te gelde maakt. Aan de andere kant Witteman de 
waarheidszoeker, de Bach- aanbidder, streng en ietwat zwaarmoedig. 
Mata Hari en Witteman zijn in dit stuk twee tegenkrachten die elkaar 
uiteindelijk aanvullen.   
 
Karel Blommesteijn: John Macleod, rechercheur Pierre Bouchardon 

Karel Blommesteijn, aardrijkskundeleraar aan het 
Stedelijk Gymnasium, is al zijn hele leven actief met 
muziek bezig. Als bariton zingt hij in diverse vocale 
ensembles: de Barbers and Bishops, de Capella 
Nicolai en de Trinitati Cathedral Singers. 
Daardoor is hij een muzikale allrounder en zingt hij 
van Gregoriaans tot aan popmuziek. 
Als solist is hij actief in kleine producties. 
 
John MacCleod 

Macleod was de twintig jaar oudere echtgenoot 
van Mata Hari. Eigenlijk heette hij Rudolf, maar 
iedereen noemde hem John. Toen Macleod, die 
officier van het KNIL was in Indië, in 1894 met 
verlof in Holland was, zette een vriend van hem als 
grap een huwelijksadvertentie voor hem in de 
krant, waar Margaretha Zelle op reageerde. Binnen 
de kortste keren waren ze getrouwd, maar het 
huwelijk was erg ongelukkig. In verschillende 
biografieën wordt Macleod als een halve gek beschreven, met vreselijke 
woedeuitbarstingen waarbij hij zijn vrouw zelfs met een pistool bedreigde. 
Macleod is na dit huwelijk nog twee keer getrouwd; zijn laatste vrouw 
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vond dat haar man ten onrechte zwart werd gemaakt in de Mata Hari 
literatuur. 
 
Pierre Bouchardon 
Rechercheur Bouchardon was lid van de Franse 
geheime Dienst. Tijdens de verhoren met  
Bouchardon bracht deze juist het feit dat Mata Hari 
zoveel militaire minnaars had gehad, in verband met 
de aanklacht wegens spionage.  
Bouchardon stond bij zijn collega's bekend als 'de 
grootinquisiteur'. Zoals een kennis van hem zei, was 
zijn naam bijzonder passend: Pierre betekent steen 
en bouchardon komt van boucharde — 
steenhouwershamer. Als een stenen hamer sloeg hij op de verdachte in, 
net zo lang tot al diens geheimen waren verbrijzeld.  
 
Milan Faas: bode, Louis Couperus, Giacomo Puccini, korporaal  

Milan Faas studeerde in 2017 af als tenor aan het 
Rotterdams conservatorium, waar hij studeerde bij 
Charlotte Riedijk en Marcel Reijans. Het afgelopen 
seizoen werkte hij mee aan de opera Fidelio in een 
productie van het Orkest van de Achttiende Eeuw.   
Verder heeft hij gezongen in de Laurenscantorij en 
het Rotterdam Symphony Chorus. 
Bij De Kleine Opera heeft hij o.a. de rol van Aeneas 
gezongen in de opera Dido and Aeneas van Purcell. In 

het liedprogramma ‘Piecken met Schubert’ (liederen van Schubert waarbij 
de illustraties van Anton Pieck worden getoond) laat Milan Faas zich 
horen als een rasechte vertolker van het klassieke lied.  
 
Giacomo Puccini 
Giacomo Puccini - de fameuze operacomponist van wie u 
vanavond zeer veel muziek zult horen - en Mata Hari 
hebben elkaar persoonlijk gekend; zij ontmoetten elkaar 
in de Parijse kunstsalons waar Mata Hari optrad. Ook 
Puccini was dol op vrouwen, vooral het type van de vurig 
liefhebbende maar kwetsbare heldin sprak hem erg aan. 
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Louis Couperus 
Ik denk dat er geen Nederlandse schrijver bestaat die zó 
goed vrouwelijke personages kan neerzetten als Louis 
Couperus. Hij schetst ze als een volmaakt portrettist, met 
een virtuoze hand, met aandacht en met innige liefde. In 
deze opera ontmoet Couperus Mata Hari op een bal in 
Indië en meteen herkent hij in haar de ‘vrouw van extase.’ 
Hoewel deze twee mensen elkaar in werkelijkheid nooit 
ontmoet hebben had dat in principe wel gekund: ze 
bevonden zich in dezelfde tijd in Indonesië: zij vanwege haar huwelijk, hij 
om research te doen voor zijn Indische roman ‘De Stille Kracht’ die in 1900 
zou verschijnen.  
 
Jan Nelissen: Vader Zelle, Richard Strauss 

Jan Nelissen is met zingen begonnen op de 
Koorschool, o.l.v. Fons Ziekman en Sarah Barret. Hij 
volgt lessen bij de bekende mezzosopraan Michelle 
Mallinger. Jan maakt deel uit van het zangensemble 
‘Haarlemse Heren’ en zingt in de Bavocantorij. In De 
Zaak Mata Hari maakt hij zijn debuut als 
operazanger.  
 
Adam Zelle 
Adam Zelle, de vader van Mata 

Hari, had een hoedenwinkel in Leeuwarden. Hij was 
apetrots op zijn dochter en noemde haar ‘een zeldzame 
orchidee tussen de distels.’ Vader Zelle verdiende 
aanvankelijk een dikke boterham en verwende zijn 
lieveling met dure scholen, mooie kleren en prachtige 
cadeaus. Net als zijn dochter was hij een enorme ijdeltuit, 
deed zichzelf graag voornamer lijken dan hij was en werd daarom ‘de 
baron’ genoemd. Later raakte hij aan lager wal, verloor zijn fortuin en 
scheidde van zijn vrouw. Vader en dochter raakten van elkaar vervreemd.   
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Richard Strauss 
De componist Richard Strauss was een tijdgenoot van 
Mata Hari. In 1905 schreef hij een opera, genaamd 
‘Salome’ waarin de heldin ‘De dans van de zeven 
sluiers’ danst, in feite een exotische striptease. Mata 
Hari heeft vaak op deze muziek gedanst en ook met 
Strauss gecorrespondeerd.    
Een journalist beschreef Mata Hari na haar executie 
als ‘een Salomé die met de hoofden van de Franse 
soldaten speelde.’   
In werkelijkheid heeft Mata Hari met haar spionage bezigheden geen vlieg 
kwaad gedaan: ze heeft namelijk nooit belangrijke informatie 
doorgespeeld.  
 
Jade Zandvliet: Greetje Zelle 

Jade Zandvliet is acht jaar en danst al van kleuter af 
aan. Ze begon met streetdance, maar ging steeds 
meer van klassieke muziek houden en verzon dan zelf 
danspassen. Daarom ging ze uiteindelijk op klassiek 
ballet.  
 
Margaretha Zelle 
Mata Hari’s echte naam was 
Margaretha Zelle. Toen ze 

nog klein was kreeg ze van haar vader een 
prachtig koetsje cadeau. Half Leeuwarden liep 
uit om het te bewonderen! Greetje had een heel 
mooie rood fluwelen jurk, die ze ook naar school 
aantrok. Geen enkel ander meisje deed dat.  
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Hans Kleipool: Schooldirecteur, Bach 
Hans nam in 2001 zangles bij Xandra Mizée en werd 
door haar vrijwel onmiddellijk gecharterd als bariton, 
voor zowel concerten alsook meer theatrale 
voorstellingen. Zo speelde hij bijvoorbeeld slager in 
de opera Nicolaas (over het leven van Sinterklaas) 
Verder zingt Hans in het koor Kwarts en andere 
ensembles.  
Hans is ook de penningmeester van Stichting De 

Kleine Opera. 
 
Wijbrandus Haanstra 
Wijbrandus Haanstra was directeur van de 
Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen in Leiden. 
Peuteronderwijs was toen iets heel nieuws en Haanstra 
was geïnspireerd door de ideeën van Fröbel, die hij 
persoonlijk kende. Toen Greetje Zelle als tienermeisje 
bij hem op school kwam, raakte Haanstra verliefd op 
haar, hetgeen tot een schandaal leidde. Greetje heeft 
de school daarom voortijdig moeten verlaten. De 
directeur kon blijven zitten waar hij zat.  
 
Johann Sebastian Bach 
Bach is de lievelingscomponist van Paul Witteman en 
speelt daarom vooral muzikaal een grote rol in de Zaak 
Mata Hari.   
 

Sanne de Bruijn: residentsvrouw 
Sanne zingt al van kind af aan en 
trad op in diverse musicals, o.a. 
Annie en de West Side story. Na 
de middelbare school begon ze 
een opleiding klassieke zang in de vooropleiding van 
het conservatorium in Alkmaar. Ze vervolgde haar 
zangstudie aan het Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam bij Hein Meens, maar rondde die niet af. 
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Sanne is directrice van een cultureel kinderdagverblijf en moeder van 
twee kinderen.   
 
Een resident was een plaatselijke blanke heerser over een Indisch gewest 
en zijn vrouw, de njonja residèn, had belangrijke ceremoniële functies, 
bijvoorbeeld bij feesten.    
 
Toen prinses Wilhelmina in 1898 de troon besteeg werd dat ook in Indië 
enorm gevierd. Op het oranjefeest in Semarang waar het echtpaar Zelle 
aanwezig was, bracht Margaretha (Mata Hari) de mannen zó het hoofd 
op hol dat haar echtgenoot ziedend jaloers werd. Dit was de genadeklap 
voor hun toch al ongelukkige huwelijk. 
 
Wolf Ondracek: Franz Lehár 

Wolf’s zangcarrière begon 35 jaar geleden in de 
schola cantorum Amsterdam waar hij vele jaren olv 
van Wim van Gerven gregoriaans heeft gezongen. Na 
een lange periode van abstinentie pakte hij het 
zingen weer op bij Xandra Mizée bij wie hij aan 
diverse koorprojecten en operaproducties heeft 
meegedaan. Ook deed hij mee aan een aantal 

producties van projectkoor 023 van Felix van den Homberg. Inmiddels is 
de Kleine Opera een vast onderdeel van zijn muzikale leven geworden. 
Wolf is japanoloog, en werkt in de sector klinische 
geneesmiddelenonderzoek. 
 
Franz Lehár 
Franz Lehár was operettecomponist en tijdgenoot 
van Mata Hari. Het is ons eerlijk gezegd niet bekend 
of hij Mata Hari ook in werkelijkheid wel eens 
ontmoet heeft. Lehár was bevriend met Puccini en de 
heren wisselden recepten uit over compositie, want 
Lehár wilde graag een keer een echte opera schrijven 
en Puccini droomde ervan eens een operette te 
componeren. Beide componisten blonken uit in hartstochtelijke, 
meeslepende melodieën: muziek die gloeit van weemoedige levenslust.    
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Arend de Jonge: Claude Debussy  
Na een abrupt afbreken van zijn studie Docent 
Muziek aan Codarts Rotterdam, begon Arend de 
Jonge met de opleiding Wiskunde aan de Universiteit 
Leiden. Tot op heden combineert hij deze studie met 
een parttime baan als programmeur van in textiel 
verwerkte elektronica (zogenaamde smart-shirts). 
Arend zingt als bas in het a capella kwartet 
Zangkasteel, waarin hij als bas met Milan Faas en 
Stella en Violet Brüggen zingt. Naast de 

zangprojecten met De Kleine Opera beoefent Arend acrobatiek bij 
Stichting Stapel in Amsterdam. In Mata Hari is daar een voorproefje van 
te vinden. 
 
Claude Debussy 
Claude Debussy, eveneens een tijdgenoot, componeerde 
in een stijl die later ‘impressionisme’ genoemd zou 
worden. Hij gebruikte hiervoor ook toonladders uit 
andere werelddelen, hetgeen paste in het zgn. 
oriëntalisme dat toen mode was: de victoriaanse 
westerling droomde van een exotische, sensuele, 
tropische wereld van louter schoonheid, vrijheid en 
zinnenbeneveling. Het was deze stroming die Mata Hari 
zo succesvol gebruikt heeft voor haar eigen kunst. 
 
Jos de Water: gardeofficier Napoleon Dupuy 

Jos begon met drummen toen hij acht jaar was en 
ging later zingen. Hij nam les bij Nouschka Hagens in 
popzang en werd zanger in een band. Vorig jaar 
deed Jos mee als tenorsolist in ‘The young Messiah’, 
waardoor zijn interesse voor klassieke muziek werd 
gewekt. Dit is zijn debuut in een ‘klassieke’ opera. 
Jos werkt als pianorestaurateur bij Andriessen op de 
Botermarkt.  
 

'Mannen, die niet tot het leger behoorden, hebben mij nooit 
genteresseerd. De officier is in mijn oogen een hooger wezen, een held, 
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steeds bereid tot het trotseren van alle gevaren, tot het beleven van alle 
avonturen'. Aldus Mata Hari, die trouwde met een officier van het KNIL en 
later talloze avonturen met officieren heeft gehad. Het kloeke 
legeruniform (in die dagen nog erg mooi!) accentueerde de mannelijke 
schoonheid volgens haar. Garde-officier Napoleon Dupuy is echter een 
gefingeerde figuur. 
 
Violet Brüggen: baboe 

Violet Brüggen is op de Haarlemse Koorschool met 
zingen begonnen en was lid van de Bavokantorij. Met 
Stella Brüggen, Milan Faas en Arend de Jonge vormt 
ze een vocaal kwartet, genaamd Zangkasteel. Dit is de 
vierde productie van De Kleine Opera waar Violet aan 
meedoet. 
 
Een baboe is een Indische kinderverzorgster. Ook 
Mata Hari’s kinderen hadden een baboe, net als alle 

Nederlandse kinderen in Indië. De baboes waren uitermate dienstbaar en 
de kinderen werden- naar nuchtere Hollandse maatstaven- erg door hen 
verwend. Baboes noemden een jongetje njo en een meisje nonnie. 
Daarom werd het dochtertje van Mata Hari, dat eigenlijk Louise Jeanne 
heette, Nonnie genoemd. Toen het zoontje van Mata Hari plotseling stierf, 
ging er een gerucht dat de baboe de kinderen zou hebben vergiftigd 
(Nonnie was ook heel ziek, maar kon gered worden). Om verschillende 
redenen is dit verhaal erg ongeloofwaardig; waarschijnlijker is het dat de 
kinderen ziek waren geworden van een kwikkuur, toentertijd een middel 
tegen syfilis, waar de kinderen vermoedelijk mee ter wereld zijn gekomen. 
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Cilia Linssen: Madame Kiréevsky 
Cilia Linssen begon pas rond haar 40e met zingen. 
Daarvoor speelde ze altviool, oa in het Nederlands 
Studenten Orkest. Ze kreeg zangles van Xandra 
Mizée, zong in het Nederlands Concertkoor en 
soleerde in eerdere opera’s van De Kleine Opera. In 
het dagelijks leven is ze trainer. 
 
Madame Kiréevsky was een Parijse  societygastvrouw 
die aanstormende kunstenaars een kans wilde geven. 

De eerste optredens van Mata Hari (toen nog Lady Mcleod) waren in de 
beslotenheid van Madame Kiréevski’s salon; haar carrière is daar dus 
geboren.   
  
Guus Willemsen: Doodvonnisman 

Guus Willemsen heeft 20 jaar ervaring als bas in 
diverse koren. De laatste paar jaar onder andere bij 
projecten van zangstudio Haarlem zoals Stardust 
Vocal Group, Kenau en ‘Haarlem wat ben je mooi’. 
Guus heeft ook meegedaan aan twee eerdere 
projecten van De kleine opera: Costa Concordia 
(2015) en Dido (2013). In het dagelijks leven is Guus 
adviseur aardwarmte. 
 

‘In naam van het Franse volk…’ 
De tekst die door de doodvonnisman wordt 
gezongen is de letterlijke en onopgesmukte 
versie van het vonnis dat op 25 juli 1917 werd 
geveld. 
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Paul Prenen: piano 
Paul Prenendeed solo examen piano bij Jan Wijn, 
vervolgde zijn studie bij Edith Grosz, maar brak die 
af om te gaan werken bij het Werkteater. Vanaf 
1979 tot 1985 was hij de muzikale motor van dat 
gezelschap, o.a. in Bos en Lucht, Guatelli en Adio. 
Daarna werkte hij jarenlang bij 
kindertheatervoorstellingen van Frank en René 
Groothof, O'ma Marée, Kiki Heessels, de Vrije Val 
e.a. Hij arrangeert voor het Nederlands Blazers 
Ensemble, voor Combattimento, destijds voor drs.P 

en Fréderique Spigt, voor Shura Lipovsky en componeert film- en 
theatermuziek. Als pianist is hij nu verbonden aan het Amsterdams 
Toonkunst Koor en en Novaya Shira, het nieuwe ensemble van Shura 
Lipovsky. 
 
Tjamke Roelofs: viool 

Studeerde viool aan het Koninlijk Conservatorium 
Den Haag bij Davina van Wely en aan die 
Musikhochschule Hamburg bij Mark lubotsky. Na het 
behalen van haar solo viool examen speelde zij in 
diverse ensembles, waaronder Asko/Schonberg, 
Willem Breuker Collectief. 
Na het behalen van haar solo barokviool examen aan 
het Sweelink conservatorium te Amsterdam bij Lucy 
van Dael speelde zij o.a in Parijs, bij Philippe 
Herreweghe alsmede bij Al Ayre Espagnol in 

Zaragoza. Nu woont zij met haar man Paul Prenen en hun twee kinderen 
in Amsterdam. Zij is concertmeesteres van het Residentie Bachorkest in 
Den haag en viooldocente aan de Muziekschool Amsterdam-IJburg. 
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Adri van Velsen: Tenor-saxofoon 
Is sinds de oprichting Tenorsaxofonist van het 
Nederlands Saxofoonkwartet en tevens werkzaam bij 
het Schönberg Ensemble, ASKO, Nieuw Ensemble en 
alle Nederlandse Symfonieorkesten. Werkt al tien jaar 
samen met Frank Groothof; ontving een Edison voor 
de theaterproductie ‘Odysseus’. 
Diverse componisten schreven werken voor Van 
Velsen, zoals Klaas de Vries en Henk Alkema. Hij 
vormt een duo met pianiste Marianne Soeterbroek 
waarbij hij zich toelegt op repertoire voor 

Tenorsaxofoon en Piano. Ook doceert hij aan het Conservatorium te 
Maastricht, onder meer als Hoofdvakdocent Saxofoon. 
 

Efraim Schulz-Wackerbarth: slagwerk 
Woont en werkt sinds 2006 in Amsterdam, waar hij 
op het Conservatorium van Amsterdam met een 
Masters in Jazzdrums afgestudeerd is. Als onderdeel 
van zijn studie studeerde hij een semester aan de 
Manhattan School of Music bij John Riley. Sindsdien 
heeft Efraim op verschillende festivals gespeeld, 
zoals Oerol, Zwarte Cross, Breda Jazz, Jazzahead 
Bremen en Langnau Jazz Nights en met verschillende 
groepen waaronder het Rafael Fraga Quartet, Sietske 
& Band, Aldebaran 4, het Ricciotti Ensemble en de 

Neutral Ground Brass Band in meer dan 12 Europese landen getourd. 
 
Minki Gyles: Assistent regie en Non 

Minki Gyles heeft alle producties van De Kleine 
Opera meegedaan, eerst alleen als koorzangeres, 
maar sinds de vorige productie ook als regisseuse, 
samen met Xandra Mizée en Stella Brüggen. Dit 
drietal, dat zich ‘The weird sisters’ noemt, is tevens 
bezig met het regisseren van Macbeth, een opera 
van Verdi die door operavereniging Bel Canto in april 
zal worden uitgevoerd. 
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Het juweel van Mata Hari 

Zo’n anderhalf jaar geleden heb ik op een veiling 
in Amsterdam dit kettinkje kunnen kopen. Het 
bijzondere ervan is dat het aan Mata Hari heeft 
toebehoord en daarmee dus een relikwie is, dat 
ik tot nu toe nooit heb durven dragen, uit angst 
het te verliezen. Maar vanavond hangt het 
natuurlijk om mijn hals. Ik kan eigenlijk nog 
steeds niet geloven dat ik werkelijk in het bezit 
ben van dit sieraad, dat toebehoord heeft aan 
een vrouw van bijna mythische proporties. 
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Xandra Mizée 
Xandra Mizée is zangdocente in Bloemendaal en 
schrijft voorstellingen of mini-opera's die zij 
vervolgens zelf regisseert. 
Ze werd geboren en getogen in Haarlem. Zij 
studeerde zang bij Cora Canne Meijer aan het 
Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. Na deze 
opleiding tot mezzo-sopraan zong zij jaren als lid van 
het Operakoor van de Nederlandse Opera in het 
Amsterdamse Muziektheater. In die periode trad ze 

ook regelmatig zelf op in kleine ensembles of in solowerken. Zeer 
moderne, avangardistische muziek zong zij met het 'Koor Nieuwe Muziek' 
onder leiding van Huub Kerstens.  
Samen met Frank Groothof speelde zij in de voorstellingen van 'Don 
Giovanni' en 'Koning Arthur'. Ze begon daar ook teksten te schrijven voor 
Frank's voorstellingen en CD's. Zij werkte ook mee aan het creëren van de 
CD's die Frank maakte van de opera's 'Carmen' en 'Boris Godunov'. 
 
Aan de Bloemendaalse Muziekschool werkt zij nu al jaren als 
zangdocente. Voor een jaarlijkse uitvoering van de muziekschool maakte 
ze eens een doorlopende voorstelling met een verhaallijn, de 'Commedia 
Caprera', welke werd uitgevoerd in het Openluchttheater Caprera in 
Bloemendaal. Ze kreeg de smaak te pakken en schreef daarna de 
voorstellingen 'Dansen met Opa', 'Diabolo in Musica', 'Vrouwtje van 
Stavoren', 'Vrouw Holle', 'De Keizer en de nachtegaal', 'Het meisje met de 
zwavelstokjes' en 'Nicolaas'.  
 
Voor de Stichting de Kleine Opera is zij de artistiek leidster en vertaalde 
ze ‘Suor Angelica’ van Giacomo Puccini geheel in het Nederlands. Daarna 
volgde ‘Dido en Aeneas’ van Purcell, eveneens door haar vertaald in het 
Nederlands. In 2015 werd groots uitgepakt met de enthousiast ontvangen 
‘Costa Concordia’, een door haar en Nicolien Mizee geschreven opera 
over het zinken van het cruiseschip, de bedenkelijke rol van de kapitein 
Schettino en de telefonische scheldpartij van Gregorio DeFalco, de 
kustwachtcommandant. 
Voor de Opera ‘Theatre of the World’ van Louis Andriessen schreef 
Xandra een korte tekst. 
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Al onze spelers, muzikanten, technici, decorbouwers, kostuummakers 
en vrijwilligers:  

    

Adri van Velsen Allard Everts Angélique van 
Deursen 

Anne Maud 
Marcelis 

    

Anne Miek Bos-
Labberté 

Arend de Jonge Ben Coppes Cees Biere 

    

Cilia Linssen Efraim Schulz- 
Wackerbarth 

Paul Reintjes Erik 
Oosterbaan- 
Martinius 
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Femke Pieterse Floor de Klerk Fred de Waard Guus Willemsen 

    

Hans Kleipool Ilone van Bergem Inez Reintjes Isa Bierman 

    

Jade Zandvliet Jan Nelissen Jan Soomer Jan Wolters 

    

Jeanette Lagrouw Jitteke 
Groeneveld 

Job Brüggen Joke Knol 
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Jos de Water Jurjen Iedema Karel 
Blommesteijn 

Kiki Nelissen 

    

Liesel Rijnja Liv Onwijn Maaik Gankema Machteld Coppes 

    

Madjori Veldema Marjolein 
Menalda 

Milan Faas Minki Gyles 

    

Paul Bos Paul Prenen Ria Groenendijk Roald Jacobs 
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Rob Mollee Roeline 
Knottnerus 

Sanne de Bruijn Simone de Roos 

    

Stella Brüggen Tjamke Roelofs Violet Brüggen Wolf Ondracek 

    

Xandra Mizée Yumi Baston Yvonne Olsthoorn Zafra Elzinga 

 

kostuums: Joke Knol. 
 
decor: Paul Reintjes,  Angélique van Deursen,  Milan 
Faas,  Femke Pieterse,  Lizah van der Aart,  Krista 
Hellsten. 
 
Scenarioadvies: Nicolien Mizee. 

Ilena Roelofsen 
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