
Myrthe Meester is filosoof. Ze publiceert 
artikelen over kunst, klassieke muziek en 

filosofie in diverse tijdschriften.

EEUWIGE STILTE
Uit Smyths memoires kun je opmaken dat haar strijd voor 
vrouwenrechten haar een intens – haast spiritueel – gevoel 
van betekenis bezorgde. Op de ochtend voordat Pankhurst 
een gevaarlijke actie met een hoog risico op gevangenisstraf 
zou ondernemen, stond het tweetal voor het raam naar de 
zonsopkomst te kijken. En hoewel ze zich in eerste 
instantie bedrukt en angstig voelden, “realiseerden we ons 
geleidelijk dat haar liefde voor onderdrukte vrouwen, haar 
hoop op betere omstandigheden voor hen, mijn muziek, 
onze vriendschap, dat dit alles onderdeel was van het 
mysterie dat zich voor onze ogen voltrok. Voor even 
stonden we op een plek in deze waanzinnig draaiende 
wereld waar niets beweegt, waar eeuwige stilte heerst. Het 
was een wonderlijke ervaring. We wisselden geen woord, 
maar keken elkaar aan, verbaasd dat we zo ongerust waren 
geweest. Geen van ons zou die dageraad ooit vergeten.”
Het is vast geen toeval dat de dageraad – als symbool van 
hoop en een nieuw begin – een grote rol speelt in Smyths 
oeuvre, dat bestaat uit opera’s, orkestwerken, een mis, 
strijkkwartetten, pianowerken en liederen. Zo componeerde 
ze voor de suffragettes de liedcyclus Songs of Sunrise (1910), 
waarvan het derde deel, The March of the Women, als strijd-
lied van de beweging werd gebruikt. Het opent met de 
regels: “Shout, shout, up with your song! Cry with the wind for 
the dawn is breaking.” Ook in The Prison speelt de dageraad 
een centrale rol: halverwege de opera hoor je de ochtend 
aanbreken met muzikaal vogelgekwetter, waarna het niet 
lang meer duurt voordat de gevangene – die weliswaar op 
het punt staat te worden geëxecuteerd – een toestand van 
grote innerlijke kalmte bereikt.

BEZIELENDE PLEK
Dat je bij uitstek in de gevangenis boven jezelf uit kunt 
stijgen, had Smyth aan den lijve ondervonden tijdens haar 
weken in Holloway Prison. “Stel je eens voor”, schrijft ze 
geëxalteerd in haar memoires. “Meer dan honderd vrouwen 
bij elkaar gestopt, oud en jong, rijk en arm, sterk en delicaat, 
bevrijd van elke gedachte aan zichzelf, onverschillig over de 
gevolgen, alles vergetend behalve het ideaal waarvoor ze 
gevangen zijn genomen. […] Geen wonder dat sommigen 
van ons op die tijd terugkijken met dankbaarheid en ontzag, 
want waar anders ter wereld hadden we kennis kunnen 
maken met de Geest die in die dagen haar tent in de 
Holloway Prison had opgeslagen?” Als lezer zou je haast 
wensen dat je zélf een poosje had kunnen doorbrengen op die 
bezielende plek, waar bevriende vrouwen zich stiekem samen 
in één cel lieten opsluiten, waar de dapperste suffragettes 
feministische leuzen op de muren van de luchtplaats kalkten 
en waar The March of the Women hartstochtelijk uit de kelen 
van tientallen gevangenen klonk, terwijl Smyth geestdriftig 
de maat sloeg met een tandenborstel.

METAFYSISCH THEMA
Wie naar The Prison luistert met deze biografische kennis in 
zijn achterhoofd, hoort niet meer alleen een laatromantische 
opera met een wat hoogdravend, metafysisch thema. Het 
libretto, met uitspraken als “Geen mens leeft tevergeefs” en 

waar ze het over had toen ze in 1930 The Prison 
componeerde, een korte opera waarin een onschuldige 
gevangene (basbariton) in dialoog met zijn ziel 
(sopraan) tot spirituele bevrijding komt. In 1912 
verdween de Britse componiste zélf drie weken achter 
de tralies, omdat ze, in de strijd om vrouwenkies-
recht, een steen door het raam van een minister had 
gegooid. Ze was een overtuigd lid van de meest mili-
tante tak van de suffragettebeweging, die stelde dat 
het – zonder kiesrecht en volwaardige inspraak – voor 
vrouwen onmogelijk was om op democratische wijze 
hun doel te bereiken. “Geen woorden, maar daden”, 
luidde dan ook het motto van Emmeline Pankhurst, 
de leider van de beweging, met wie de ongetrouwde, 
lesbische Smyth mogelijk een liefdesrelatie had. En 
dus gooiden de vrouwelijke activisten stenen door de 
ramen van politici, stichtten ze brand en vernielden ze 
zelfs gebouwen en kunstwerken (zoals de bevallige 
Venus voor de spiegel van barokschilder Velázquez), om 
aandacht te eisen voor de vrouwenzaak. Dat de 
suffragettes daarbij voortdurend korte tijd in de 
gevangenis belandden, namen ze voor lief.

“Wij zitten vol onsterfelijkheid”, krijgt extra betekenis 
in het licht van alles wat Smyth tijdens haar leven 
heeft bereikt. “Een klein deel van ons werk, […] een 
verdwaald moment hebben we de eeuwigheid in 
geslingerd.” Niet alleen schreven Smyth en haar 
medesuffragettes geschiedenis toen in 1918 eindelijk 
het Britse vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Maar 
vooral leeft de componiste voort in haar muziek, die 
geleidelijk voor hedendaagse luisteraars wordt 
ontsloten via cd-opnames van de hoogste kwaliteit. Zo 
verscheen in 2020 een indringende opname van The 
Prison onder leiding van dirigent James Blachly, 
waarin vooral de solo’s van de kristalheldere sopraan 
Sarah Brailey (in de rol van de ziel) betoverend zijn. 
En vergeet niet Smyths strijkkwartet en -kwintet in 
de verfijnde uitvoering van het Mannheim String 
Quartet, waarin je haar levenslust onderhuids voelt 
broeien en bij vlagen naar de oppervlakte breken, als 
een voorbode van een nieuwe dageraad. ‹‹

DE DAGERAAD VAN 
ETHEL SMYTH

De Britse componiste ETHEL SMYTH (1858-1944) verlangde naar 
een ‘nieuwe dageraad’ voor vrouwen. Als suffragette streed ze voor 

vrouwenkiesrecht en als componiste van opera’s en orkestwerken 
beschouwde ze zichzelf als de voorloper van “een toekomstige keten 

van grote vrouwelijke componisten”. Dat ze een poosje in de 
gevangenis doorbracht, inspireerde haar tot het schrijven van de 

spirituele opera The Prison.
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