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Het verhaal achter 
Mata Hari  

  
Algemeen 
 
Tijdvak 9: Tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) 
Kenmerkende aspecten: 

• Het voeren van twee wereldoorlogen 
Niveau: 3 havo, vwo/ bovenbouw havo, vwo 
Tijd:  

• Vraag 1: 15 min 
• Vraag 2: 10 min 

Extra opdracht: 30 min 
Leerdoelen: 

• Je krijgt inzicht in de situatie waarin Mata Hari zich bevond tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. 
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OPDRACHT 
 
Lees of bespreek met je docent de biografie van Mata Hari op F-site.nu of in 
dit opdrachtenblad.  
 
VRAAG 1 
Lees onderstaand fragment uit het gratieverzoek van Mata Hari aan de Franse 
president. 
 
“Ik ben op 25 juli 1917 door het Oorlogstribunaal ter dood veroordeeld wegens verraad van Frankrijk. Ik 
stel hierbij uitdrukkelijk dat ik niet schuldig ben. Ik heb nooit een daad van spionage, of een poging 
daartoe ondernomen in Frankrijk of tegen Frankrijk. Ik heb nooit een brief of een bericht aan de 
Duitsers geschreven, rechtstreeks of via via gedurende mijn verblijf in Frankrijk. Twaalf jaar heb ik in 
Parijs gewoond, ik heb er talrijke relaties, maar nooit heb ik indiscrete vragen over de oorlog gesteld 
aan een officier of wie dan ook. Ik ben in Parijs uitsluitend met bekende mensen van onbesproken 
gedrag omgegaan. 
 
Ik heb zoals is aangetoond nooit een document of ander papier in mijn handen gehad of in mijn 
bagage of in mijn kluis bij de Comptoir d’Escompte in Parijs gehad. Ik heb geen enkele dode Franse of 
geallieerde soldaat op mijn geweten. [...]  
 
Ik vraag u, Monsieur le Président de la République, mij in bescherming te nemen. Als de Franse 
militaire autoriteiten me niet naar het Ministerie van Oorlog hadden gesommeerd, zou ik me nooit met 
de oorlog hebben beziggehouden. Als dezelfde autoriteiten me niet hadden voorgesteld in hun dienst 
een miljoen te verdienen, de bruidsschat die me in staat stelde met de kapitein [Vadime Massloff] te 
trouwen van wie ik hield en die voor Frankrijk vecht, zou een dergelijk idee nooit bij me zijn 
opgekomen.” 
 
a. Waarom werd Mata Hari ter dood veroordeeld?  
b. Mata Hari zelf schreef dat ze onschuldig was. Noem drie voorbeelden uit de 
brief waaruit dat zou blijken.  
c. Ze heeft van de Franse militaire autoriteiten een voorstel gekregen om voor 
een miljoen voor hen te gaan spioneren. Waarom heeft ze dat geld 
aangenomen?  
d. In het gratieverzoek schreef ze ook: 
“Mijn theaterleven, mijn reizen, mijn positie als danseres hebben ervoor 
gezorgd dat ik talrijke relaties heb in de wereld.” 
e. Hoe kon het denk je dat zij zich tijdens de Eerste Wereldoorlog zo vrij door 
Europa kon bewegen? Leg je antwoord uit.  
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VRAAG 2 
 
Mata Hari heeft in haar leven voor allerlei kunstenaars geposeerd. Ze schreef 
daarover in een brief aan een familielid: 

“Vanmorgen en gisteren heb ik geposeerd en alzoo mijn geld verdiend. [...] Het is 
hard neef, maar het moet. Ik ben doodmoe van het poseren, maar enfin, ik kijk in 
de portemonnaie en ben contente.” 
 
a. Ze leek het poseren niet echt leuk te vinden. Kan je bedenken waarom? 
b. Waarom deed ze het toch? Leg je antwoord uit.  
 
 
EXTRA OPDRACHT 
  
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1916) schilderde de Nederlandse schilder 
Isaac Israëls een portret van Mata Hari.  
Het portret doet denken aan de foto rechts: Mata Hari op de dag van haar 
arrestatie in 1917.  
 
Zoek op internet een foto van Mata Hari die jij bij haar verhaal vindt passen en 
maak een tekening of schilderij op basis van de door jou gekozen foto. Leg 
daarna in de klas uit waarom je deze foto van haar hebt gekozen en bespreek 
je kunstwerk.  
 

      
Mata Hari door Isaac Israels                  Mata Hari op de dag van arrestatie  
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BIOGRAFIE  
 
Margaretha Geertruida Zelle werd wereldberoemd als danseres Mata Hari. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog werd ze beschuldigd van spionage. Zij kreeg hiervoor de 
doodstraf.   
 
De Friese Margaretha verhuisde op haar 18e naar Nederlands-Indië om te trouwen 
maar belandde in een ellendig huwelijk. Ze vertrok naar Parijs om daar een nieuw 
leven te beginnen. Maar het was in die tijd lastig om als alleenstaande vrouw aan 
werk te komen.  
 
Uiteindelijk werd ze een succesvolle danseres. Ze trad op in o.a. Wenen, Parijs en 
Monaco. Aan haar publiek vertelde ze mooie verhalen en stelde zich voor als de 
Javaanse prinses ‘Mata Hari’, haar pseudoniem.  

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Het werd voor haar steeds moeilijker om 
overal op te treden. In Berlijn werd een grote show afgezegd en Margaretha 
moest op een andere manier aan geld zien te komen. Dankzij haar Nederlandse 
identiteit mocht ze vrij grenzen passeren. In ruil voor geld werd ze door Duitsland - 
waar ze in militaire en politieke kringen verkeerde - gevraagd om de Fransen te 
bespioneren. In Frankrijk werd ze juist gevraagd om de Duitsers in het oog te 
houden. Het lijkt er echter op dat Margaretha deze rol als spion nooit echt op zich 
wilde nemen.  
 
Maar de Fransen maakten haar ook verdacht: een (beroemde) onafhankelijke 
mooie vrouw die alleen reisde, veel talen sprak en verschillende relaties met 
militairen had. Zonder hard bewijs dat ze geheimen had doorgespeeld, werd Mata 
Hari door de Fransen ter dood veroordeeld. Volgens getuigen wilde ze tegenover 
het vuurpeloton geen blinddoek dragen. Toen de geweren op haar gericht 
werden, vertrok ze geen spier. 
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