
Mata Hari werd in 1917 in Frankrijk ter dood veroordeeld en op 15 oktober van dat jaar
door een vuurpeloton geëxecuteerd. Ze zou gespioneerd hebben voor de Duitsers, een
doodzonde in de hitte van de strijd van de Eerste Wereldoorlog. Of ze inderdaad een door
Duitsland geronselde spionne was, is de vraag. Een dezer dagen verschijnt een boek met
nieuw bewijsmateriaal dat zou aantonen dat ze onschuldig zou zijn geweest, althans dat ze
op de verkeerde gronden is veroordeeld. De auteur, Léon Schirmann, is er niet van over-
tuigd dat Mata Hari geen blaam treft, maar schijnt wel te kunnen bewijzen dat er ten tijde
van haar veroordeling geen geldige bewijzen tegen haar bestonden. Schirmann pleit
daarom – overigens niet voor de eerste keer – voor heropening van de zaak, met als het
even kan rehabilitatie van de uit Leeuwarden afkomstige danseres. Een nobele zaak, zou je
denken. Toch lijkt het mij geen goed idee. 

Ten eerste is het de vraag wat het belang is van Schirmann, een Franse historicus, bij
een rehabilitatie, dan wel een herziening. Een eerder verzoek uit 1999 is reeds op gebrek
aan belang afgestuit. Een zoon of dochter kan gebukt gaan onder de last van een veroorde-
ling, maar een historicus? Waarom is het niet voldoende als Schirmann in zijn boek aan-
toont dat Margaretha Geertruida Zelle – haar werkelijke naam – ten onrechte veroordeeld
en gestorven is? Overigens is het begrip ‘onschuldig’ bijzonder relatief. Vaststaat dat ze wél
voor de Fransen spioneerde, dus vanuit Duits oogpunt was ze zo schuldig als wat. Gezien
het toenmalige – neutrale – perspectief van Nederland, is de nadruk op haar onschuld
nogal eenzijdig. Verder leidde ze, ook dat is onomstreden, als courtisane een allesbehalve
onschuldig leven; het is ook de crux, of zo je wilt de tragiek, van haar levensverhaal. De
Fransen beschuldigden haar ervan dat ze zich door Duitse officieren liet betalen voor infor-
matie. Zij ontkende niet dat ze betaald werd, maar beweerde dat dat voor andere bewezen
diensten gebeurde.

Een ander probleem van een herziening is dat Schirmann zich onder andere baseert op
hetgeen bekend is geworden na opening van het archief van de Engelse spionagedienst MI
5. De Franse archieven worden echter pas over zestien jaar aan de openbaarheid prijsgege-
ven. Het is zeer wel mogelijk dat dan blijkt dat Mata Hari wél voor de Duitsers heeft
gespioneerd. Wordt de rehabilitatie dan weer ingetrokken?

En wat is het belang van een herziening na bijna honderd jaar? Zijn er nog civiele vor-
deringen te verwachten? Waarom zou de historische waarheid per se gerechtelijk moeten
worden vastgesteld? En waar wordt de grens gelegd? Heeft Balthasar Gerards wel echt
Willem van Oranje vermoord? Er wordt aan getwijfeld, en nader onderzoek lijkt noodza-
kelijk. Was het Brutus die Caesar de doodsteek toebracht, of is het een verhaal uit de rijke,
klassieke literatuur? En wat te denken van de talloze heksen die ofwel bij het afleggen van
een ‘heksenproef’ het loodje legden, ofwel daarna alsnog om het leven werden gebracht.
Moeten ook zij gerehabiliteerd worden? Inmiddels is iedereen toch van hun onschuld over-
tuigd?

Mata Hari sprak natuurlijk tot de verbeelding. Het gebeurt niet vaak dat een keurig Fries
meisje – dochter van een niet onbemiddelde hoedenwinkelier – doordringt tot de hoogste
politieke en militaire kringen van een wereldmogendheid. Dat dat meer met haar verlei-
dingskunsten dan met politieke kwaliteiten te maken had, doet daar niets aan af.
Integendeel zou ik denken. Ik gun Schirmann, en in zijn kielzog het Fries Museum dat de
actie van Schirmann ondersteunt, ook alle aandacht die hij voor Mata Hari genereert, maar
het lijkt me een heilloze actie. Lites finiri oportet. n
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