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VOORWOORD 
 
Op 4 juni 2019 viert de Groningsche Vrouwenclub Inter-
nationale Lyceumclub het feit dat de Club 90 jaar geleden 
werd opgericht, een goede gelegenheid om aandacht te 
schenken aan Constance Smedley, de oprichtster van de 
Internationale Associatie van Lyceumclubs.  
Er werd voorgesteld de Engelstalige passages uit de auto-
biografie van Constance Smedley, Crusaders, die bijeen-
gebracht waren ter gelegenheid van de Culturele Dagen 
in Parijs in 2017, te vertalen. Die passages bleken echter 
weinig samenhang te vertonen en zonder context dan 
ook vrij onbegrijpelijk te zijn. Hetzelfde Parijse boekje be-
vat ook de Franse en Duitse weergaven door resp. Fran-
çoise Dieterlen en Marie Hélène Choquet van de Lyceum-
club Parijs en Janet Bluemli van de Zwitserse Federatie. 
Zij hebben voor een deel andere passages uit Crusaders 
gekozen, een andere volgorde aangehouden en het ge-
heel voorzien van een inleiding, toelichting en verkla-
rende voetnoten. Om Constance Smedley de haar toeko-
mende eer te bewijzen leek een vergelijkbare aanpak 
voor de Nederlandse versie een goede keuze. 
 
Enthousiast gingen we aan de slag. Onze belangrijkste 
bron was het boek Crusaders, The Reminiscences of Con-
stance Smedley (Mrs. Maxwell Armfield). Daarnaast had-
den wij de beschikking over een publicatie uit 1984 van 
de Lyceumclub Amsterdam en de (bovengenoemde) pu-
blicatie van de Lyceumclub van Parijs uit 2017. Ook an-
dere bronnen bleken te bestaan, vooral op het internet. 
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Daarvan maakten we graag gebruik, evenals van de Gro-
ninger Archieven. Ter wille van de leesbaarheid besloten 
wij niet steeds in noten te verwijzen naar de bronnen, 
waaruit we putten. In plaats daarvan hebben we aan het 
einde van het boekje een lijst van deze bronnen opgeno-
men. 
 
Het Bestuur van de Groningsche Vrouwenclub Internatio-
nale Lyceumclub zijn we zeer erkentelijk voor de moge-
lijkheid ons geboden om de laatste woonplaats en het 
graf van Constance Smedley te bezoeken en in de Bod-
leian Bibliotheek te Oxford een aantal van haar publica-
ties in te zien. 
Mevrouw J.A. Feitsma-Wibbens, de Nederlandse Federa-
tie presidente, hebben we bereid gevonden de tekst op 
feitelijke juistheid door te lezen, waarvoor onze dank. 
 
Naarmate we meer te weten kwamen over de boeiende 
persoon Constance Smedley, steeg onze bewondering 
voor haar bevlogenheid, mateloze energie en doorzet-
tingsvermogen. We zijn dan ook blij dat ons deze eervolle 
taak werd toevertrouwd. 
Uiteraard zijn wij zelf geheel verantwoordelijk voor de 
keuzes die we hebben gemaakt bij de samenstelling van 
dit boekje. 

Groningen, voorjaar 2019 
Marion M. van Assendelft 

Anneke Renkema  
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I BIOGRAFIE 
 
Jeugd en Opleiding 
 
Anne Constance Smedley werd geboren op 20 juni 1876 
in Birmingham. Haar moeder was de dochter van William 
Duckworth, een koffiehandelaar uit Liverpool. Zij kreeg 
haar opleiding aan een collège in Frankrijk en behield 
haar hele leven nauwe banden met dat land. Aan huis 
hield ze intellectuele bijeenkomsten die haar beide doch-
ters geregeld bijwoonden. De vader van Constance was 
als financieel expert president van diverse firma’s. Hij was 
zeer geïnteresseerd in filosofie en literatuur. Ook was hij 
sociaal betrokken bij minderbedeelden. Hij had de stellige 
overtuiging dat arbeiders beter dan wie ook zelf wisten 
wat hun noden waren en hoe die gelenigd konden wor-
den, mits ze de middelen daartoe kregen. Met dat doel 
stichtte en steunde hij sociale instellingen.  
Naar eigen zeggen is Constance door toedoen van een 
kindermeisje als tweejarige van de trap gevallen, waar-
door ze haar verdere leven lichamelijke beperkingen had. 
Volgens andere bronnen leed ze in haar jeugd aan polio, 
iets waar in die tijd niet over gepraat werd. Als kind liep 
ze met krukken, later was ze rolstoelafhankelijk. 
Beide ouders vonden een goede opleiding voor hun kin-
deren van het grootste belang. Constance was vier jaar 
toen ze met haar vader Shakespeare las, vanaf haar vijfde 
kreeg ze vioolles en toen ze negen of tien was gaf ze sa-
men met haar zus recitals, waarbij alle klassieke compo-
nisten de revue passeerden. Die optredens hadden ieder 
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weekend plaats in een herstellingsoord voor werkenden 
dat hun vader had opgezet. Hij zei dat wanneer alle arbei-
ders een halve tot maximaal drie cent per week opzij leg-
den, zij beschikking konden krijgen over goede huizen 
waarin ze gemeenschappelijk konden herstellen. Zelf 
bracht hij kapitaal bijeen onder andere door collectes, 
waaraan zijn vrouw en kinderen actief deelnamen. Daar-
mee konden deze huizen gekocht worden. Hij stond erop 
dat ze goed ingericht zouden worden, de tafels fraai ge-
dekt zouden zijn en er smakelijke maaltijden geserveerd 
werden. Tot verbijstering van de buitenwereld vond hij 
dat de bewoners zelf het beheer moesten voeren, zelfs 
toen door zijn toedoen ook gevangenen tot de revalidatie 
werden toegelaten. Constance vermeldt in haar autobio-
grafie Crusaders hoeveel invloed haar vaders betrokken-
heid bij en vertrouwen in de working class op haar heeft 
gehad. 
Constance bezocht de King Edward the Sixth High School 
for Girls in Birmingham. In de loop van haar opleiding 
bracht ze twee jaar thuis ziek door en kreeg lessen van 
zowel vader als moeder. Zo kon ze het hoge niveau van 
de school bijhouden. Op een bepaald moment besloot ze 
mee te doen met een reciteerwedstrijd. De eis was een 
gedicht voordragen van de geliefde Engelse dichter Ro-
bert Browning. Het gedicht dat ze uitzocht werd veel te 
moeilijk geacht, maar, zoals ze zelf zegt, ze was altijd in 
voor een uitdaging. Door haar handicap kon ze fysiek niet 
wedijveren, maar dat compenseerde ze door zelf het 
avontuur op te zoeken. Ze besloot de dichter haar inter-
pretatie toe te sturen. Ze schreef het gedicht links op de 
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pagina en haar interpretatie rechts en legde uit hoe be-
langrijk zijn reactie was voor haar. En hij schreef terug – 
wat een grote uitzondering was, want Robert Browning 
was berucht om het feit dat hij stelselmatig weigerde zijn 
gedichten toe te lichten. Met enkele aanpassingen 
keurde hij haar interpretatie goed. Het was het laatste 
wat hij schreef: een paar dagen later meldden de kranten 
zijn overlijden. De brief bevindt zich tegenwoordig in de 
Pierpont Morgan Library in New York. Overigens vergat 
Constance de deadline voor opgave voor de wedstrijd. Ze 
was een paar uur te laat met haar inschrijving en mocht 
niet meedoen. “The Birmingham High School was a 
stronghold of Victorian idealism…” 
Op haar vijftiende werd ze als jongste leerling toegelaten 
tot de Birmingham School of Art, destijds een centrum 
van de Arts and Crafts Movement. Daar raakte ze in de 
ban van schoonheid, zoals ze meermalen aangeeft. Wat 
krijgt schoonheid weinig aandacht in het gemiddelde ge-
zin, realiseerde ze zich. “I see that children and young 
people need to be fed with such positive impressions and 
that such moments [of intensity] may be the deepest ed-
ucational experiences they undergo.” Schoonheid erva-
ren, schoonheid definiëren, schoonheid interpreteren, in 
klank, in woord, in beeld – het bleef Constance haar hele 
verdere leven boeien.  
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Ze maakte vorderingen op het vlak van de schilderkunst 
maar haar grootste interesse ging toch uit naar schrijven. 
Al in haar eerste jaar organiseerde ze een kerstviering 
waarbij ze vond dat alle studenten betrokken moesten 
zijn. Haar medestudenten vonden dat zij de directeur 

maar om toestemming moest 
vragen. In die tijd be-
schouwde ze Autoriteit als 
een onneembare muur, maar 
het avontuur riep en dus was 
het een kwestie van kiezen op 
elkaar en eroverheen.  
Ze bepleitte haar zaak. Ze 
stelde voor een toneelstuk op 
te voeren dat over studenten 
van een kunstacademie zou 
gaan, over hun idealen en 

harde werken. “’But where is such a play!’ said the 
amazed Head Master. ‘It will have to be written,’ said I, 
and found myself over the top indeed. ‘I will write it.’” 
Toen ze weer op de gang stond realiseerde ze zich dat zij, 
vijftienjarige die nog nooit een toneelstuk had geschre-
ven, er nu een zou moeten produceren. Het stuk werd ge-
schreven en opgevoerd en voor zover Constance zich kon 
herinneren was het hoofdthema het risico van vercom-
mercialisering van de kunsten waardoor het corrumperen 
van hoge artistieke idealen steeds op de loer ligt. 
 
Wij kennen Constance Smedley als stichter van de Inter-
national Association of Lyceum Clubs, maar het is 

Een jeugdige Constance 
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duidelijk dat dit slechts een van haar vele initiatieven was. 
In de loop van haar leven bleek ze een bekwaam illustra-
tor,  ontwerper van toneeldecors, actrice, journaliste en 
schrijfster van romans, kinderboeken en toneelstukken. 
Ze had veel internationale contacten, was feministe en 
kwam op voor de armen, vooral voor het recht van arme 
mensen om toegang te hebben tot de kunsten. In de Wo-
men’s History Network wordt ze dan ook een Renaissance 
Woman genoemd. 
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Eerste Publicaties en de Writers’ Club 
 
De eerste publicatie die Constance op haar naam schreef 
was een tekening in het Pall Mall Magazine. Ze was zes-
tien en zo overdonderd dat de tekening geaccepteerd 
werd, dat ze zich niet kon herinneren of de redacteur 
twee of drie guineas geboden had. Ze durfde niet meer 
dan twee te vragen en is zich altijd blijven afvragen of hij 
niet toch drie gezegd had. Ze bleef met hem in contact en 
had veel aan zijn opbouwende kritiek. Later vertelde haar 
vader dat de beslissing om met het gezin naar Londen te 
verhuizen, om Constance meer ontplooiingskansen te 
bieden, mede beïnvloed was door deze redacteur. 
Het succes van haar eerste toneelstuk op de kunstacade-
mie bracht haar vader ertoe het stuk voor te leggen aan 
een toneelschrijver en –criticus. Hij was bang dat zijn 
schilderende dochter bezig was op een zijspoor te gera-
ken. De criticus was zeer te spreken over het stuk en vond 
dat de familie in discussies over de toekomst van Con-
stance ernstig rekening moest houden met de mogelijk-
heid dat ze een succesvol toneelschrijfster zou worden. 
Onder zijn leiding ging Constance zich verdiepen in to-
neelliteratuur. Zij schreef nieuwe stukken voor de school, 
waarvan er één een semiopenbare opvoering kreeg met 
een bekende actrice in de hoofdrol. In die periode leerde 
Constance veel over het belang van stemgebruik en 
spraakkunst op het toneel en de taak van de toneelschrij-
ver om in de tekst zowel welsprekendheid als dictie alle 
ruimte te bieden. Het samengaan van karakter, emotie en 
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intelligentie moest door de tekst bevorderd en onder-
steund worden, merkte ze. 
Doordat het gezin naar Londen verhuisde, maakte Con-
stance de Kunstacademie niet af. In Londen kwam ze al 
gauw in contact met het theater. Stukken van haar wer-
den opgevoerd, zij ontwierp decors en kostuums, en er 
werd een contract getekend voor opvoeringen in de 
Verenigde Staten. Het theater zag ze als het samenkomen 
van alle kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, 
poëzie en retoriek. Doel van het leven was in die tijd voor 
haar de zoektocht naar het hoogste in die kunsten. 
Schoonheid moest je dienen, vond ze, niet uitbuiten.  
Er waren echter ook tegenslagen: beloften die niet wer-
den nagekomen of stukken die werden aangenomen, 
maar niet opgevoerd. Voor iemand van amper twintig viel 
dat niet altijd mee. “What a hectic time it was!” schrijft 
ze, “One lived on the fringe of uncertainty. I became very 
weary both of promises, and of being thought promising.”  
Naast haar theateractiviteiten schreef en illustreerde ze 
kinderboeken. Ook begon ze te schrijven voor het tijd-
schrift The Girl’s Realm. Zowel haar toneelwerk als haar 
journalistieke schrijverschap brachten haar in contact 
met de ‘Amerikaanse kolonie’ in Londen, m.n. met een 
groep die ruimte huurde in Gray’s Inn. In deze 14e-
eeuwse instelling huisden eeuwenlang rechters en advo-
caten die voor de uitoefening van hun beroep lid moesten 
zijn van een van de Inns of Court. In de veel geroemde 
tuinen waren op een gegeven moment woningen ge-
bouwd voor de verhuur. Hier voelde Constance zich  
helemaal thuis: “[They] understood the mixture of child 
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and dreamer I really was, and were at home in the world 
of imagination where I moved. It was an innocent world 
in spite of the adventures I revelled in.”  

Mede onder invloed van de 
Gray’s Inn circle besloot ze 
haar eerste roman te schrijven: 
An April Princess. Het verhaal 
verscheen als een feuilleton in 
het tijdschrift The Magpie. Dat 
tijdschrift had de gewoonte in-
zendingen te bundelen en ter 
bespreking voor te leggen aan 
abonnees, in een poging begin-
nende auteurs onder de aan-
dacht van de lezers te bren-
gen. Maar al halverwege haar 

boek kreeg Constance een uitnodiging van een uitgever 
die het wilde publiceren en in 1903 werd het uitgegeven.  
In het boek komt een jonge vrouw in verzet tegen de 
strikte en beperkende opvattingen van de oudere gene-
ratie. De April Princess verklaart dat ze wil zien wat er ach-
ter iedere deur schuilgaat en als die deur op slot zit, klimt 
ze erover of breekt ze hem open. “I know there is a pop-
ular idea,” zegt ze, “to the effect that when a girl has 
passed her twenty-first birthday, she must pick up her 
skirts and tip-toe her way judiciously through the fringe 
of the ocean of emotion, with a neat little compass of 
common-sense in her hand and a patent electric torch of 
experience to flash on the ocean. Her aim is to keep her 
skirts clean and her feet dry, and this is called being 

Eerste editie van An April 
Princess 
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sensible.” Elders in het verhaal lezen we: “Oh well, it’s 
much more sensible to pretend the world is a fairy-land 
than an uninteresting dust-heap.” 
In Crusaders beschrijft Constance bij haarzelf een 
vergelijkbare ontwikkeling: “I was entering and feeling 
part of a world of professional workers, entirely different 
from the domestic and social world in which my mother 
moved and in which I never felt I had much share. […] I 
was rebelling and struggling to get free from Victorian 
conventions and limitations: I longed for beauty, joy, and 
freedom.” 
Kort nadat de Gray’s Inn groep door omstandigheden – 
zeer tot verdriet van Constance - uit elkaar viel, schreef zij 
haar eerste, zoals ze zelf zegt, serieuze roman. In Conflict 
speelt een jonge, moderne en zakelijke vrouw de hoofd-
rol. Constance modelleerde haar naar jonge beroeps-
vrouwen met wie ze in contact kwam in de Writers’ Club 
toen ze daar in 1902 lid van werd. 
Al sedert de jaren zeventig van de 19e eeuw werden er 
clubs voor vrouwen gevormd in Londen, rond 1900 waren 
het er 21. Zo was er een club waar vrouwen in alle beslo-
tenheid konden zwemmen, een automobielclub (omdat 
de officiële automobielclub geen vrouwen toeliet), een 
club gericht op vooruitstrevende vrouwen met een ‘pio-
niersmentaliteit’ en een Ladies’ Tea and Shopping Club.  
In 1892 werd de Writers’ Club gesticht om een ontmoe-
tingsplek te vormen voor vrouwelijke auteurs en journa-
listen. De leden van de club waren jonge vrouwen die op 
kamers of in pensions woonden. Zonder financiële 
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ondersteuning van het ouderlijk huis probeerden ze om 
als modeontwerpster, illustrator of schrijfster een be-
staan op te bouwen.  
\ 

Thee wordt geserveerd in de Writers’ Club 
 

De Writers’ Club bood de nodige huiselijke gezelligheid en 
er werd vaak volop gedebatteerd, maar de behuizing was 
uiterst sober en het verblijf bevond zich in een beschei-
den winkelwijk van Londen.  
Voor het eerst realiseerde Constance zich hoe bevoor-
recht ze was. Voor vrouwen uit haar kring was het altijd 
vanzelfsprekend geweest dat ze door de familie onder-
houden werden. Wat zij zelf verdiende was, om zo te zeg-
gen, mooi meegenomen – al begon het wel, zegt ze, haar 
toelage te vervangen.  
Nu kwam Constance voor het eerst in nauw contact met 
jonge vrouwen die zelf de kost moesten verdienen. Zij be-
schikten niet over de mogelijkheden om redacteuren of 
andere potentiële werkgevers te ontvangen op de wijze 
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waaraan die gewend waren. Zelf bij de heren op bezoek 
gaan gaf geen pas. Als ze ergens uit eten gevraagd waren, 
konden ze hun gastvrouwen niet terug uitnodigen. Er was 
in die jaren bovendien nog duidelijk een onderscheid tus-
sen vrouwen die in een beschermde omgeving opgroei-
den en woonden en dienovereenkomstig voorkomend 
door heren bejegend werden, en vrouwen van een min-

der gegoede afkomst, die niet zon-
der meer op het respect van man-
nen konden rekenen. De alleen-
staande jonge vrouw raakte zo al 
gauw geïsoleerd of moest zich be-
perken tot omgang met alleen vrou-
wen. Pas sinds kort begonnen vrou-
wen toe te treden tot allerlei beroe-
pen, hun beloning was karig en ze 
hadden weinig rooskleurige financi-

ele vooruitzichten. “Gloves and hats and shoes were ne-
cessities in their profession of interviewing,” schrijft Con-
stance, “and food and privacy and comfort had to be sac-
rificed to obtain them.” 
 
Haar lidmaatschap van deze club zou voor Constance in 
allerlei opzichten verreikende gevolgen hebben. Daar zul-
len we later op ingaan, wanneer de stichting van de Inter-
national Association of Lyceum Clubs aan de orde komt. 
Voorlopig vervolgen we de verdere levensloop van Con-
stance.  
Ze was verslaggever voor enkele tijdschriften en kranten 
en in die hoedanigheid beschreef ze o.a. activiteiten van 

6P. voor een  
propagandaboekje 
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de suffragettes. Van dichtbij maakte ze de spanningen 
mee rond het optreden van deze moedige vrouwen. Ze 
vertelt dat de redactie van de Daily Mail haar vroeg naar 
Westminster naar de parlementsgebouwen te gaan op de 
middag dat suffragettes zich daar wilden vastketenen aan 
de hoge reling, om van dit gebeuren verslag te doen. On-
derweg werd haar koets heen en weer geslingerd en ver-
beten mannengezichten verschenen voor de raampjes. 
Welk een contrast vormde dit met de demonstrerende 
vrouwen, die volgens Constance rust en zelfs blijdschap 
uitstraalden. 
Ze besloot (waarschijnlijk in 1908) een boekje uit te ge-
ven, aanvankelijk anoniem, later onder eigen naam: Wo-
man: A Few Shrieks! Setting forth the necessity of Shriek-
ing till the Shrieks be heard. By X. Het eerste deel van het 
boekje bevat korte essays over de plaats – volgens de 
man – van de vrouw in de maatschappij en Constance’s 
ideeën daarover. In het tweede gedeelte staan ‘open 
brieven’ aan een parlementslid, een hoogleraar en ande-
ren. De brief aan het parlementslid opent met de mede-
deling dat ze niet verwacht dat haar schrijven enige in-
vloed zal hebben op zijn opvattingen, “for once having 
spoken, you absolutely decline to think. Thinking is not 
only a time-wasting but uncomfortable process (and you 
do love your comfort, don’t you).” Het boekje staat vol 
dergelijke niet mis te verstane uitspraken, waarmee Con-
stance haar geëmancipeerde opvattingen tot uitdrukking 
brengt. Ook het nawoord van Ethel Snowdon, Woman 
and the State, spreekt duidelijke taal: “To all who are able 
to read the signs of the times, whose minds are not too 
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clouded with ignorant prejudice, it must be apparent that 
there is a terrible amount of unrest amidst the intelligent 
women of this day and generation.” De opdracht van  het 
boekje luidt: 

“This book is offered to those 
women on the fighting line who 
have had the courage to face soli-
tude, and the wit to turn the laugh 
upon their enemies by their indif-
ference to derision.” 
 
Constance stond zeker sympathiek 

tegenover de vrouwenbeweging voor algemeen kies-
recht, maar ze maakte er niet echt deel van uit. Zij richtte 
zich meer tegen de algemene situatie van ongelijkheid en 
streefde naar gelijkstelling van man en vrouw over een 
veel breder front, zowel nationaal als internationaal. Als 
pacifiste was ze er ten diepste van overtuigd dat de inter-
nationale samenwerking van vrouwen en hun mondiale 
wederzijdse ondersteuning wezenlijk zouden bijdragen 
aan, sterker nog, onmisbaar waren voor Wereldvrede. De 
vrouw, en dan vooral de ontwikkelde, kunstzinnige 
vrouw, zo dacht ze, kon daarin een sleutelrol vervullen. 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste editie, ge-
schreven door X 
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The Cotswolds 
 
Rond 1909 verloofde Constance zich met de kunstenaar 
Maxwell Ashby Armfield, die ze tijdens haar opleiding had 
ontmoet, maar pas later beter leerde kennen. Hij kwam 
uit een Quaker familie in Hampshire. In 1887 werd hij toe-
gelaten tot de Birmingham School of Art. Terugkijkend op 
zijn opleiding zei hij dat hij eigenlijk autodidact was, wat 
ieder zou moeten zijn die oorspronkelijk werk wil maken. 
“I refused to learn perspective or anatomy as they bored 

me, and generally, I 
could not have been a 
worse student.” Dit 
stond zijn carrière niet 
in de weg: hij expo-
seerde meermalen o.a. 
in Parijs en werd vooral 
bekend om zijn tem-
peratechniek. Hij 
werkte enige jaren in 
Parijs,  Italië en Londen 
en toen hij en Constance 
hun kennismaking her- 
nieuwden, leefde hij 
volgens haar meer als 

een kluizenaar dan als een gewoon mens. Hij bleek veelal 
dezelfde brede belangstelling te hebben als Constance. 
Wel vond ze hem onbuigzamer in zijn opvattingen:  hij 
was ervan overtuigd dat een kunstenaar zich moest wij-
den aan zijn vak en het belang daarvan boven alles moest 

Maxwell Armfield, zelfportret 
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stellen. Het liefst leefde hij teruggetrokken om geheel in 
zijn werk te kunnen opgaan.  
Constance wilde zich met Maxwell gaan toeleggen op het 
theater om via dat medium haar principes van internati-
onale samenwerking, gelijkheid en vrede uit te dragen. 
Na hun huwelijk besloten ze het drukke Londense leven 
achter zich te laten. Tijdens een wandeltocht met een 
vriend had Maxwell het plaatsje Minchinhampton ont-
dekt. Dit weversplaatsje lag in een groen dal in de Cots-
wolds. De stenen huisjes leken onveranderd sedert ze 
driehonderd jaar geleden gebouwd waren door Vlaamse 
wevers. Volgens Constance heerste er een haast feodale 
vrede en ze was verrukt van het vakmanschap van de wa-
genmaker, de timmerman en de steenhouwer. Ze stelde 
zich voor hoe daar eens de schapen graasden en het be-
roemde dieprode laken de groene hellingen opvrolijkte, 
terwijl het lag te drogen na een bad in de plaatselijke 
beekjes; hoe de Lakenhallen gebouwd werden, waar de 
kooplui boven bijeenkwamen en de marktlieden beneden 
hun waren verkochten; hoe de prachtige oude scholen en 

kerken het algemeen welzijn dienden. 
Een voorstelling die weinig meer te ma-
ken had met het Minchinhampton waar 
Constance neerstreek.  
Constance begon meteen te schrijven, 
The Flower Book, en Maxwell zorgde 
voor de illustraties. Het werd een verza-
meling sprookjesachtige vertellingen, 

waarin bloembollen, wortels, ontlui-
kende knoppen, bladen, grassprieten, de 

Titelpagina van 
The Flower-

book 
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wind, wolken en de zon vol humor en licht moraliserend 
het woord voeren. De sneeuwklokjes willen zo graag de 
wereld zien dat ze voortijdig door de sneeuw tevoorschijn 
willen komen, ondanks waarschuwingen van andere bol-
len onder de grond. De narcissen voeren een dansje uit 
met waaiende rokjes en de graslan-
den ergeren zich nauwelijks aan het 
verwelkende blad dat achterblijft als 
de dans ten einde is. Zo passeert in 
dit fraaie boek alles wat groeit en 
bloeit de revue. Hoe bescheidener je 
je mogelijkheden ontplooit ten dien-
ste van de ander, is de teneur, des te 
waardevoller ben je voor de wereld 
van mens, flora en fauna.  
 
Naarmate ze beter bekend werden 
met het plaatsje en de omgeving, realiseerden ze zich dat 
de huisjes inderdaad pittoresk waren, maar dat er grote 
armoede geleden werd. De huisvesting en sanitaire voor-
zieningen waren erbarmelijk en de inkomsten verre van 
toereikend. Constance constateerde dat er geen musea 
of galeries waren, geen theaters, bioscopen of concert-
ruimtes en geen boekwinkel, zelfs niet in de nabijgelegen 
stad Stroud. Wel telde ze in hun dorp vijftien kroegen.  
Een jongen die graag las, boden ze boekenplanken aan en 
ze vroegen hem hoeveel boeken hij bezat. Zijn antwoord: 
“But you don’t understand, sir: we’re the Poor.” Ook 
schrijft ze: “I had never known that a large proportion of 
our freeborn British race never had a satisfying meal 

Het verhaal van 
de Tulp 
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except on Sunday.” De ambachtelijkheid was zeker van 
hoog niveau maar er waren geen mogelijkheden tot intel-
lectuele ontwikkeling. Getalenteerde kinderen werden 
niet gestimuleerd zich te ontplooien.  
Constance en Maxwell besloten zich in te zetten voor het 
activeren van het culturele leven in Minchinhampton. Ze 
richtten een zangclub op die aanvankelijk bij hen thuis bij-
eenkwam. Het viel op dat de zangers van alle achtergron-
den uit de omgeving veel muzikaler waren dan men had 
gedacht. Uiteindelijk waren er tweehonderd leden. Ze oe-
fenden in de school onder leiding van een professionele 
dirigent en zongen na enige tijd het Requiem van Brahms 
in de kathedraal van Gloucester. 
Om ‘oude tijden’ te laten herleven en de plaatselijke be-
volking meer gevoel van eigenwaarde te geven, zetten 
Constance en Maxwell een ‘Historisch Schouwspel over 
Vooruitgang’ op. Ze wilden alle dorpen en gehuchten uit 
de omgeving daarbij betrekken. Constance nam de orga-
nisatie op zich, wat een enorme klus bleek. De regio werd 
in achten gedeeld en ieder deel moest een zgn. episode 
verzorgen. Een gemeenschappelijke vriend zorgde voor 
de begeleidende teksten en Maxwell maakte de schetsen 
voor de kostuums in kleuren die pasten bij iedere scène. 
Eigenlijk hadden ze het schouwspel willen laten beginnen 
met schaarsgeklede grotbewoners, maar dit stuitte op 
hevig verzet bij de acteurs. “In 1911 the amount of cloth-
ing considered decent was at least twice the quantity im-
posed on us to-day. Even the Druids’ robes were objected 
to as suggestive of night-gowns,” vertelt ze. Een van de 
scènes toonde de tijd rond 1330, toen de wolhandel in de 
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Cotswolds geïntroduceerd werd en Vlamingen de Engel-
sen de weverskunst kwamen leren. Koningin Elizabeth I 
kwam voor in een andere scène als beschermvrouwe van 
de Hugenoten. Tot slot kwamen er versierde wagens 
langs waarop alle ambachten van de streek werden afge-
beeld, vergezeld van Vrede, Vreugde en Welvaart, die sa-
men met de Geest van Vooruitgang de epiloog uitspra-
ken. Al met al traden er zo’n 1300 mensen op in deze Pa-
geant of Progress.  
Plaatselijke kleermakers, naaisters, schoenmakers, wa-
genmakers, meubelmakers, smeden en schilders werden 
ingeschakeld om de spelers te voorzien van hoeden, 
schoenen, laarzen, wapenrusting, zwaarden, speren, ba-
nieren, draagkoetsen, stoelen en rijtuigen. Zo voelden 
zelfs de meest afgelegen gehuchten zich een deel van het 
geheel. Alle materialen werden massaal ingekocht, waar-
door de kosten laag gehouden werden. In de honderden 
paarden en pony’s evenals hele kuddes schapen werd lo-
kaal voorzien. 
Het stuk zou driemaal opgevoerd worden op een veld bij 
Stroud. Niemand had enig idee of er wel publiek zou ko-
men opdagen. De bezorgdheid bleek ongegrond: meer 
dan tienduizend belangstellenden woonden de voorstel-
lingen bij. Een van hen verwoordde volgens Constance de 
algemene stemming toen hij zei: “Never such a sight did I 
think to see. Two thousand years unrolled and all the peo-
ple of these parts alive again.” Een onverwacht nevenef-
fect was de vestiging van de eerste boekwinkel in Stroud.  
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Het gebeuren bracht Constance ertoe eenakters te schrij-
ven die lokale thema’s tot onderwerp hadden en geschikt 
waren voor opvoering in kleine gemeenschappen. Zij 
hoopte hiermee onder andere de geletterdheid op het 
platteland te stimuleren. In 1913 speelden de Cotswold 
Players, zoals ze zich gingen noemen, zo’n stuk waarmee 
ze op tournée gingen. Door weer en wind trokken ze van 
dorp naar dorp op de fiets, hun toneelkleding in rugzak-
ken, en de rekwisieten vervoerden ze per boerenkar of 
pony. “The Cotswold Players were founded,” zegt Con-
stance, “for the purpose of taking simple plays into dis-
tricts where few new ideas or cultural influences pene-
trated.”  
Vroeg in de jaren ’20 beleefden de Players een doorbraak 
toen ze voorstellingen gingen geven in gevangenissen. 
Tegenwoordig zijn ze de eigenaren van het Cotswold Play-
house in Parliament Street in Stroud, waar ze geregeld op-
treden – nog altijd als ama-
teurs. In 2015 speelden ze 
daar The Amazing and Prepos-
terous Constance Smedley, 
een ode aan de vrouw die 
ruim honderd jaar tevoren 
aan de wieg stond van hun ge-
zelschap. 
Toen ze de indruk hadden dat 
de Cotswold Players als groep 
voldoende gestructureerd 
waren om als zelfstandig to-
neelgezelschap verder te 

De Players tijdens de op-
voering van 2015 
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gaan, besloten Constance en Maxwell dat ze hun ideeën 
over vernieuwend toneel verder wilden ontwikkelen in 
een omgeving die daarvoor meer zou openstaan. Ze had-
den genoeg van het repertoiretheater en van de einde-
loze gecompliceerde scènes waarin de personages doel-
loos op elkaars alledaagsheid reageerden, in de woorden 
van Constance. 
Ze sloten hun verblijf in Minchinhampton af en gingen te-
rug naar Londen, met de bedoeling van daaruit de over-
steek naar Amerika te wagen. 
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De Greenleaf Method  
 
Het echtpaar vestigde zich tijdelijk in Chelsea, waar ze al 
gauw weer bij de theaterwereld betrokken werden. Ze 
vormden een zgn. Greenleaf Studio en verzorgden een 
aantal optredens waarin zang, dans en voordracht sa-
mengingen. De groep speelde volgens Constance in een 
sfeer van vreugde en onschuld die een gevoel van rust op-
riep. Het was hun streven om verwondering te wekken, 
de mensheid als deel van het universum weer te geven. 
Ze hadden schoonheid tot doel, een schoonheid die goed 
was. Ze wilden de waarheid van het leven, van het tijde-
lijke, vinden in wat eeuwig was. Ze waren op zoek naar 
een evenwicht tussen tekst, taal, ritme en dans, verrijkt 
met passende decors en mede uitgebeeld door de costu-
mering, waardoor ideeën op een alomvattende wijze ver-
tolkt konden word. 
Amerika, dachten ze, zou hun de mogelijkheden bieden 
om een toneelvorm te ontwikkelen die geïnspireerd en 
gevormd werd door een liefde voor alle kunstvormen. 
Daarmee zouden ze alle mensen kunnen bereiken. Juist 
door de chaos waarin de wereld terecht gekomen was bij 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was er meer 
dan ooit behoefte aan een gemeenschappelijke taal – de 
taal van de kunst – waarin alle mensen zich konden her-
kennen. In de boeken die Constance in deze tijd schreef 
stond de rol van kunst en kunstenaars in hun dienstbaar-
heid aan internationale vrede en het algemeen welzijn 
vaak centraal. 
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In 1916 kwamen de papieren beschikbaar voor een ver-
trek naar New York. Zij zagen Amerika als het land van de-
mocratische kunst waar standsverschil of bevoorrechting 
geen hinderpalen vormden, waar alle volkeren even wel-
kom waren en tradities vanuit de hele wereld de grond-
slag van de gemeenschap vormden. Voor hen was Ame-
rika het beloofde land voor allen, ongeacht herkomst. 
Hier kon internationale broederschap tot bloei komen. 
Kijk alleen al naar de schitterende openbare bibliotheken 
zoals die in New York, roept Constance uit: “In England 
there were spacious noble libraries for the privileged clas-
ses: in America everyone was privileged to have them.” 
Constance ging zich al gauw realiseren hoe groot de in-
stroom in Amerika was van ongeletterden die geen besef 
van cultuur hadden. Met de Greenleaf benadering zou-
den deze mensen enorm gebaat zijn, meende ze. Zij en 
Maxwell beijverden zich om in contact te komen met ge-
lijkgezinden. Maxwell hield een succesvolle tentoonstel-
ling in New York en al gauw kregen ze de uitnodiging om 
naar het Westen te komen. In 1918 reisden ze per trein 
door de woestijn en verwonderden ze zich over de uitge-
strekte verlatenheid, waar geen weg of woning te beken-
nen was.  
In San Francisco werd Constance benaderd met het ver-
zoek literatuurlessen en toneeltraining te geven aan een 
jonge studente. “I started on what was to prove a most 
important development in my career.” Inderdaad. Al 
gauw werd het echtpaar uitgenodigd om cursussen te ge-
ven in Berkeley en Los Angeles en in de volgende zomers 
kregen ze het toezicht op de Zomerschool voor Drama. In 
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nauwe samenwerking met geestverwanten, onder wie de 
hun al bekende Ruth St. Denis en Violet Oakley, verzorg-
den ze openluchtopvoeringen in Berkeley. Samen schre-
ven ze de libretto’s, waarin toneel, poëzie en muziek tot 
een eenheid werden gesmeed. Constance belichtte in de 
cursussen vooral de literaire en technische kanten, Max-
well gaf les in toneel- en kledingontwerpen en enscene-
ring. De deelnemers liepen uiteen van een hoogleraar uit 
Canada tot eerste generatie Amerikanen wier ouders 
geen Engels spraken. 
De winters werden doorgebracht in New York, waar ze al 
evenzeer in beslag genomen werden door hun verlangen 
de Greenleaf methode bekendheid te geven. Wel begon 
het hun op te vallen hoe snel studenten en publiek resul-
taat wilden zien. Wie een cursus van zes weken had ge-
volgd, dacht meteen zelf les te kunnen geven. “We were 
helplessly ignorant of the American faith that education 
can be acquired in neat parcels and bought like any other 
merchandise.”  
Vooral Maxwell was teleurgesteld dat studenten en do-
centen niet begrepen hoeveel tijd en bezinning nodig wa-
ren om ideeën en idealen te laten uitkristalliseren en be-
klijven. Hij vond dat Amerikanen te zeer gespitst waren 
op tastbaar succes en dat kunst te gelde gemaakt werd 
voor het wortel had kunnen schieten. Hij verlangde naar 
het Engelse landschap, de bloemen en tuinen, de rust en 
vrede. Ze besloten terug te keren. 
Een week voor hun vertrek uit New York had Constance 
een ernstig ongeluk. Over de aard ervan wijdt ze niet uit, 
maar als gevolg hield ze jarenlang fysieke klachten die 
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haar dwongen een teruggetrokken leven te leiden. Ze 
vestigden zich aan de rand van het New Forest. In die tijd 
schreef ze haar verhandeling over Greenleaf Elements in 
drie delen: Speech, Action en Production. Ondanks alles 
gingen ze toch ook door met hun toneelwerk en richtten 
ze een Groep New Forest Painters op en een Groep New 
Forest Craftsmen.  
Ook gaven ze Zomercursussen, waar zoveel studenten op 
af kwamen dat ze vier jaar na hun terugkeer verhuisden 
naar Bournemouth en in 1927 weer neerstreken in Lon-
den om een nieuwe Greenleaf Theatre Studio te openen. 
De deelnemers traden op in kleine zalen en ook al gauw 
op scholen en academies. “The Greenleaf method,” 
schrijft Constance dan ook, “thus holds promise of being 
helpful in general education.” Met medewerking van an-
deren wisten ze hun methode ook toepasbaar te maken 
op toneel uit de tijd van Elisabeth I, met name het werk 
van Shakespeare.  
De Greenleaf interpretatie leek vooral aan te spreken om-
dat de artiesten zichzelf geheel ondergeschikt maakten 
aan de inhoud van wat ze ten tonele brachten. De vorm 
werd bepaald door de inhoud en die vorm was niet min-
der belangrijk dan bijvoorbeeld het geval is bij architec-
tuur, in de woorden van Constance. 
 
Constance nadert het einde van haar verhaal. Ieder jaar, 
iedere decade heeft nieuwe ervaringen gebracht die om 
nieuwe gezichtspunten en nieuwe activiteiten vragen. “It 
is an eternal crusade and one of its chief joys is the sense 
of unity with one’s fellow crusaders.” 
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Constance heeft zo’n veertig publicaties op haar naam 
staan, waarvan twintig romans, verder kinderboeken, 
verhandelingen en veel toneelstukken. Ondanks haar 
ernstige handicap zette ze zich met hartstocht in voor de 
kunsten, haar medemens en de wisselwerking daartus-
sen.  
De één jaar jongere zus van Constance, Ida, was een an-
dere kant opgegaan. Zij werd biochemicus. Zij was de eer-
ste vrouw die officieel werd toegelaten tot The London 
Chemical Society. Zij ijverde voor een betere status van 
vrouwen in de universitaire wereld en was in 1907 een 
van de oprichters van de British Federation of University 
Women.  
 
Op 9 maart 1941 is Constance Smedley overleden aan een 
hartaanval. Maxwell Armfield overleed pas in 1972, op 
91-jarige leeftijd. Hij zou na het overlijden van Constance 
nog een aantal boeken schrijven over spiritualiteit en 
schilderkunst en zeker twee succesvolle overzichtsten-
toonstellingen van zijn veelzijdig werk organiseren. Tot 
op hoge leeftijd bleef hij actief.  
 
Achterin de Greenleaf Elements I, II en III, die Constance 
in 1924 liet uitgeven, 
wordt nog een reeks 
vergelijkbare 

 
Hierdoor reden vroeger 

de postkoetsen 
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handleidingen voor acteurs aangekondigd, met publicatie 
in 1925 en de jaren daarna. Maar er zijn geen verschenen 
en in Crusaders 
(1929) vermeldt Con-
stance zelf alleen de 
drie deeltjes die van-
daag nog in bibliothe-
ken kunnen worden 
ingezien. 
We weten dat ze de 
laatste tijd van haar 
leven doorbracht in 
het dorpje West Wycombe. Zij en Maxwell huurden daar 
een deel van The Old Coaching Inn. Het gebouw staat er 
nog, tegenwoordig huisvest 
het een architectenbureau. 
De grote doorgang, waar 
doorheen eens de post- en 
andere koetsen reden, leidt 
nog steeds naar een bin-
nenplaats, maar de stallen 
zijn verdwenen. In de door-
gang is een steen gemet-
seld waarop te lezen staat 
dat een deel van het dorp in 
1929 gekocht is door de 
Royal Society of Arts en ge-
restaureerd werd door middel van donaties. In 1933 nam 
de National Trust het onderhoud over.   

Het opschrift in de doorgang van 
The Old Coaching Inn 

Hier stonden eens de stallen 
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Het blijkt dat de fysieke toestand van Constance zo ver-
slechterde dat ze niet meer kon schrijven. Haar gezichts-
vermogen ging sterk achteruit en ze werd steeds hulpbe-
hoevender. Tot haar dood bleef Maxwell haar verzorgen. 
Constance ligt begraven naast de St. Lawrence Church op 
een heuveltop net buiten de bebouwde kom van West 
Wycombe. 
Maxwell ont-
wierp haar graf. 
Een smal, recht-
hoekig bekken 
rust op een pi-
laster en vangt 
het hemelwater 
op. Op het voe-
teneinde ligt 
een stenen 
plaat waarin 
een geometri-
sche figuur is gegraveerd, een zes-puntige ster gevat in 
een cirkel, waarmee hij verwijst naar de gulden snede. In 
de ster staan de woorden NOW & HERE en aan weerszijde 
van de figuur IN DEO CONFIDO (ik vertrouw op God). Bo-
ven de figuur staat Remembering / Constance / Smedley 
/ author 1875 en eronder 1941. 
Rechts van de figuur suggereren een verticale en horizon-
tale lijn een bladzijde uit een boek. Hierop staan enkele 

Het graf van Constance 
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regels van Robert Browning: On the earth the / broken 
arcs / In the Heaven a / perfect round. 
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In 2015 werd vanuit Engeland aan het Bestuur van de In-
ternational Association of Lyceum Clubs gemeld dat het 
graf van Constance ernstig verwaarloosd was. De IALC be-
sloot het te laten restaureren en vroeg landelijke Federa-
ties hieraan bij te dragen. Met name wilde men de steen 
met daarop de symbolen en inscripties van Max Armfield 
laten opknappen.  
 
Op 20 mei 2017 toog een internationale groep clubleden 
naar West Wycombe. Ze bezochten het gerestaureerde 
graf en in de kerk werd een herdenkingsdienst gehouden. 
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II THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 
 OF LYCEUM CLUBS 
 
Londen 
In het voorjaar van 2004 hield Grace Brockington, Senior 
Lecturer aan de Universiteit van Bristol, in Bazel, Zwitser-
land, een redevoering ter gelegenheid van het feit dat 
honderd jaar daarvoor de International Lyceum Club for 
Women Artists and Writers in Londen was opgericht. Op 
20 juni 1904, betoogde ze, was de broederschap van Lon-
dense Herenclubs in Piccadilly Street opgeschrikt door 
een vreemde invasie van vrouwen, 
die bezitgenomen hadden van de 
balkons en erkers van het gebouw 
van de British Imperial Service Club. 
De kranten stonden er bol van: de 
dames waren niet alleen binnenge-
drongen in een heilig herenclubge-
bouw, ze hadden het waarachtig in 
bezit genomen!  
 
Wat was aan dit opmerkelijke feit voorafgegaan? We za-
gen al eerder (blz. 13) dat Constance in 1902 lid geworden 
was van de Writers’ Club, waar voor het eerst het besef 
tot haar doordrong dat veel vrouwen die ze daar ont-
moette, minder bevoorrecht waren dan zij. De Club bood 
deze ongehuwde jonge vrouwen wel bescherming en een 
mate van gastvrijheid, maar Constance vond dat er veel 
meer gedaan moest worden. De maaltijden waren te 

138 Picadilly, Londen  
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karig om gasten te kunnen uitnodigen en de ambiance 
ongeschikt voor ontvangsten.  
Constance stond iets heel anders voor ogen. Zij wilde vol-
waardige ontmoetingsplaatsen creëren, die vergelijkbare 
clubs van mannen konden evenaren, waar vrouwen met 
een opleiding en een beroep zich thuis konden voelen en 
ongehinderd door sociale beperkingen hun carrière kon-
den ontwikkelen. Zij hechtte belang aan een internatio-
nale oriëntatie en richtte zich op geschoolde vrouwen van 
iedere sociale achtergrond die, in haar woorden, deel 
zouden kunnen uitmaken van de ‘aristocratie van het in-
tellect’ en onbelemmerd in contact zouden kunnen ko-
men met gelijkgestemde vrouwen en mannen uit de hele 
wereld.   
Constance besloot haar ideeën voor te leggen aan het Be-
stuur van de Writers’ Club. Daar ving ze bot: haar voor-
stellen werden geringschattend terzijde geschoven; er 
was geen enkele reden, vond men, waarom de jonge 
vrouwen niet tevreden konden zijn met wat de Club te 
bieden had. Constance was maar een nieuwkomer en ze 
had, volgens de bestuurders, kennelijk nog niet door dat 
de leden van de Club slechts op zoek waren naar rust en 
vrede. Hoe haalde ze het in haar hoofd die rust te versto-
ren! 
 
“We moeten een nieuwe club oprichten”, concludeerden 
zij en een groep medestanders. Er werd een voorlopig be-
stuur gevormd, waarvan Constance de Provisional Hono-
rary Secretary werd. Zestig bekende journalisten en au-
teurs werden aangeschreven, slechts twee reageerden 
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positief. “The recipients of the famous first appeal were 
no more impressed by the idea than the Committee of 
the Writers’ Club”, constateert Constance. 
Zij bleef eigenhandig honderden mensen aanschrijven en 
al schrijvend en pratend met anderen werd haar steeds 
duidelijker wat tot stand moest komen: een internatio-
nale club met clubhuizen in alle landen, die gastvrijheid 
konden bieden aan de leden, vrouwen die werkzaam wa-
ren als journalist, als auteur, als beeldend kunstenaar of 
in de muziek, ook vrouwen met een academische vor-
ming en, zoals zij het verwoordde: “The wives and daugh-
ters of distinguished men”.  
Haar Amerikaanse vriendin, Jessie Trimble, stelde voor 
deze internationale club Lyceum te noemen. Zij verwees 
daarmee naar het oud-Griekse Lukeion, een beschutte 
plek vlakbij Athene, die gewijd was aan Apollo en de ne-
gen Muzen. Dat was ook de plaats waar Aristoteles in de 
4e eeuw v. Chr. zijn colleges filosofie gaf. Een betere naam 
voor haar project kon Constance zich niet voorstellen.  
Hoewel de respons nog steeds erg karig was, liet Con-
stance zich niet uit het veld slaan. Ze besloot Lady Frances 
Balfour te benaderen. Die behoorde tot de hoogste Britse 
adel en was actief betrokken bij de suffragettes. Con-
stance beschrijft haar als: “Ardently sincere, keen as a 
sword, perfectly poised, sans peur et sans reproche, an 
incisive penetrating intellectuality that commanded re-
spect from men and women alike.” Pas nadat ze een aan-
tal brieven gestuurd had ontving Constance een berichtje 
dat ze haar opwachting mocht maken. Constance wist 
haar ideeën met zoveel overtuigingskracht te brengen dat 
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Lady Balfours aanvankelijke koelheid omsloeg in enthou-
siasme: ze stelde zich be-
schikbaar voor het voorzit-
terschap dat ze vijftien jaar 
zou bekleden. 
Lady Balfour kende de ge-
hele Britse aristocratie en 
waar zij voorging, volgden 
anderen.  
Constance had haar vader 
gevraagd de zakelijke organi-
satie op zich te nemen. Hij 
had berekend  dat, wanneer 
duizend leden jaarlijks ieder 
een guinea betaalden, de 

droom van een clubhuis aan Piccadilly 
werkelijkheid kon worden. Mede dankzij de inspanningen 
van Lady Balfour werd dit doel bereikt: de Lyceum Club 
London was een feit. 
“On June 20th [1904], my birthday, the Club was formally 
opened.” 
  

Lady Balfour 
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Parijs 
In 1903, nog voordat de Lyceum Club in Londen zijn deu-
ren opende, had Constance al contact gezocht met me-
vrouw Alys Hallard in Parijs met het verzoek een comité 
te vormen dat een afdeling van de Internationale Lyceum 
Club zou kunnen oprichten. Het leek Mme Hallard erg on-
waarschijnlijk dat vooraanstaande Franse auteurs en kun-
stenaressen zich voor zo’n club zouden interesseren. Het 
was niet eenvoudig om clubs op te zetten in landen waar 
men niet gewend was aan club life. In sommige landen 
bestonden wel vrouwenclubs, maar was het fenomeen 
clubhouse onbekend. In andere landen gold het omge-
keerde: sociale omstandigheden en gereserveerdheid 
van de vrouw werkten de realisatie van een club en club-
house tegen. Vrouwen traden nog maar net buiten de 
huiselijke kring. Mannen stierven nog liever van de hon-
ger dan dat ze toestonden dat zusters of dochters de kost 
verdienden, vertelt Constance. 
Niettemin drong Constance aan en ten slotte polste Mme 
Hallard een aantal mensen. Tot haar verbazing reageer-
den die heel positief en een comité ter oprichting werd 
gevormd. Onder de efficiënte leiding van de hertogin 
d’Uzès werd in december 1906 de Lyceum Club van Parijs 
geopend. De hertogin d’Uzès zou tot haar dood in 1933 
presidente van de Club blijven.  
De club was onderverdeeld in een aantal afdelingen, 
waaronder Kunst, Literatuur en Muziek. Dankzij de be-
langstelling van de hertogin onderhield de Parijse Club 
nauwe banden met de vrouwenbeweging en met name 
de bevordering van vrouwenkiesrecht. Uit The Lyceum 
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Journal van juni 1908 blijkt dat de Parijse Club al volop in 
bedrijf is. Constance beschrijft een bezoek dat ze ge-
bracht heeft. Ze weidt uit over muzikale uitvoeringen, li-
teraire bijeenkomsten en tentoonstellingen, alle toegan-
kelijk voor publiek. De Parijse kranten zijn vol lof en het 
Clubgebouw wordt algemeen gezien als “… a place where 
work of the first class is to be looked for.” Constance is 
verrast te merken dat alle leden van een afdeling bij de 
programmering betrokken worden. Tijdens een bijeen-
komst van de afdeling Kunst werd voorgesteld om 
groepsgewijs tentoonstellingen voor te bereiden rond 
toonaangevende kunstenaressen, zodat de gekozen 
kunstwerken in harmonie met elkaar zouden zijn en een 
bepaald thema zouden weergeven. Het ging immers om 
kleinschalige tentoonstellingen, waarbij gelijkgestemd-
heid rust zou uitstralen. Alle aanwezigen werd gevraagd 
met suggesties te komen. Er volgde een levendige discus-
sie die gekenmerkt werd door ongedwongenheid en ca-
maraderie. Eenzelfde sfeer heerste bij een bijeenkomst 
betreffende literaire après-midis. “There was an agreea-
ble spirit of friendly co-operation and quiet enthusiasm 
that made one feel that a really proportionate amount of 
work had been achieved at the close of the proceedings”  
Tegenwoordig telt Frankrijk vijftien Lyceumclubs, ver-
spreid over het hele land.  
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Berlijn 
In 1904 woonde Constance het Wereld Congres voor 
Vrouwen in Berlijn bij, waar de International Alliance of 
Women werd opgericht. Het Congres was gericht op be-
vordering van algemeen vrouwenkiesrecht, iets waarin 
Constance immers ook geïnteresseerd was1. 
Op het Congres maakte Constance kennis met vooraan-
staande vrouwen met wie ze over de mogelijke oprichting 
van een Lyceumclub in Duitsland en Italië sprak. Later 
ontmoette ze in Berlijn Laurence Alma-Tadema, Engelse 
romanschrijfster, dochter van de Nederlandse schilder Sir 
Lawrence Alma-Tadema. Zij bracht Constance in contact 
met een aantal Duitse artiesten.  
Er was veel belangstelling in Duitsland voor de Engelse 
Arts and Crafts Movement. Men stond op het punt een 
tentoonstellingsruimte in een warenhuis te openen en 
Constance kwam op het idee voor die gelegenheid een 
tentoonstelling te organiseren van werk van Engelse Ly-
ceum Clubleden. Zij richtte zich tot de heren bestuurders 
van de te openen ruimte. De ontvangst was allesbehalve 
hartelijk. De heren bleken vernietigend te oordelen over 
het vermogen van vrouwen om kunst te maken. Con-
stance wist dat ze kon rekenen op de medewerking van 
de sierkunstcentra in Londen, Glasgow en Birmingham en 
stelde voor dat een jury van vooraanstaande mannelijke 

 
1 Niet lang geleden doken bewegende beelden op waarop 
Aletta Jacobs als deelnemer aan deze bijeenkomst te zien is. 
Het zou leuk zijn te weten of zij en Constance elkaar hebben 
ontmoet. 
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kunstenaars in Engeland alle artefacten zou keuren voor 
ze werden toegelaten tot de tentoonstelling. Na een ver-
hitte discussie gingen de heren akkoord.  
The Lyceum Journal doet verslag: “An important Conti-
nental Exhibition of arts and crafts, certainly the first of 
its kind to be organized and contracted for by English 
women artists, will be given in Berlin during the month of 
November, in the spacious new art galleries recently 
erected in Messrs. Wertheim’s well-known premises in 
Leipzigerstrasse. Thereafter this exhibition will be trans-
ferred to Hamburg, Düsseldorf, Bremen and Cologne.” De 
tentoonstelling bleek een enorm succes, later ook in Lon-
den. Hij droeg onmiskenbaar bij aan het algemeen stre-
ven van de Internationale Lyceumclub, zoals verwoord in 
een ander nummer van The Lyceum Journal: “Voor het 
eerst is er een vereniging van vrouwen die de kwaliteit 
van hun werk voorrang geven boven het individu. Dat 
vrouwen samen komen om elkaar te steunen in de nete-
lige wereld van beroepsbeoefenaren is al heel wat. Dat 
werkende vrouwen van over de hele wereld samenko-
men om het belastende idee, dat vrouwenwerk minder-
waardig zou zijn, weg te nemen en het ten koste van grote 
inspanning en zelfopoffering op gelijke hoogte met dat 
van mannen te brengen, is pas echt geweldig.” 
 
Samen met Alice Williams, die de Lyceum Club een warm 
hart toedroeg, voerde Constance gesprekken met 
Fräulein Marie von Bunsen en andere dames in Berlijn. 
Het viel niet mee hun enthousiasme te wekken voor een 
internationale vrouwenclub. De vooruitstrevende 
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opvattingen van vrouwelijke schrijvers en beeldend kun-
stenaars vonden weinig weerklank bij de traditionele 
Duitsers. In de woorden van Constance heersten “…scorn 
and dislike of the German male for women other than the 
Hausfrau who ministered to his comfort.”  
De inspanningen van Constance en Alice leken op niets uit 
te lopen. Maar ook in Duitsland vond het idee van een in-
ternationale vereniging van heldere denkers en het ideaal 
om het aanzien van vrouwen te versterken uiteindelijk 
weerklank bij hardwerkende, zelfstandige vrouwen. Alice 
stelde voor uitnodigingen te sturen naar alle vrouwen die 
belangstelling hadden of zouden moeten hebben. De bij-
eenkomst zou plaats vinden in de ontvangstruimte van 
hun hotel en Constance zou de groep in het Engels toe-
spreken.  
Voor een vrouw was spreken in het openbaar in die tijd 
een grote uitzondering. Alleen al het houden van een 
dankwoord na een diner was voor Britse dames onge-
hoord. Constance was zich daarvan in Londen pijnlijk be-
wust geworden na een lunch ter ere van een aantal voor-
aanstaande Amerikaanse vrouwen. Deze hadden hun 
gastvrouwen verrast met sprankelende toespraken. Niet 
één clublid bleek bereid hen hiervoor te bedanken: ze wa-
ren absoluut niet in staat een woord in het openbaar te 
uiten. Na de lunch zei een van de leden: “For the honour 
of our country and our Club, we too must learn to speak!” 
Meteen hierna werd als nieuwe activiteit aan het clubge-
beuren toegevoegd: spreken in het openbaar. Maar nu 
moest Constance een Duits gezelschap toespreken! Zij 
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zag dit als een van de moeilijkste hordes die ze heeft ge-
nomen.  
De opkomst was overweldigend en al binnen een paar mi-
nuten klonk applaus en instemmend gemompel. Hon-
derdvijftien aanwezigen gaven zich op als lid. Het Berliner 
Tageblatt meldde (19-11-1904): “Als de stichters erin sla-
gen ieder gevoel van wedijver en verschil van klasse bui-
ten deze organisatie te houden, kan die uitgroeien tot een 
geduchte internationale macht.” 
Alice had verplichtingen elders en moest vertrekken. Con-
stance bleef om de belangstellende vrouwen te steunen 
in het vormen van een gestructureerde organisatie. Dat 
viel niet mee. Tal van vrouwen moesten bezocht worden, 
vaak werd Constance op de eerste verdieping ontvangen, 
traplopen viel steeds moeilijker, ten slotte moest ze het 
personeel vragen haar naar boven te dragen. En toen op 
een dag zei de invloedrijke Gravin Harrach dat zij de ge-
hele organisatie op zich zou nemen. Constance voelde 
zich ziek van opluchting: “True it is that the rose of accom-
plishment often flowers midst the thorns of defeat”, 
schrijft ze.  
Ze haalde maar nauwelijks haar hotelkamer, waar ze de 
volgende ochtend bewusteloos gevonden werd. Een 
lange periode van herstel volgde. Maar de Berlijnse Lyce-
umclub was een feit. 
Binnen een jaar was er een clubhuis aan de Potsdamer 
Strasse, waar bijeenkomsten van allerlei aard georgani-
seerd werden. Het clubhuis werd echter opgezet naar En-
gels model. Het pand werd gehuurd van vader Smedley, 
die te veel zeggenschap bleek te hebben. In navolging van 
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Engelse herenclubs liet hij het luxueus inrichten. Een mo-
numentale foyer, een bibliotheek, aparte tentoonstel-
lingsruimte, een auditorium met toneel, dertig gastenka-
mers en een restaurant met twee chef-koks pasten beter 
in een Engelse setting dan in een Berlijnse winkelstraat. 
Van zulke luxe was de Duitse bourgeoisie niet gediend. Al 
na twee jaar verbrak men alle financiële banden met de 
heer Smedley en enige tijd later werd een clubhuis in een 
rustiger buurt betrokken. Een en ander had wel tot gevolg 
dat de Berlijnse Club uit de Internationale Associatie ge-
zet werd. Na de Eerste Wereldoorlog blijkt de Berlijnse 
Club weer deel uit te maken van de International Associ-
ation of Lyceum Clubs. Naast Berlijn werden in de loop der 
jaren ook andere Lyceumclubs gevormd in Duitsland. Te-
genwoordig zijn acht clubs aangesloten bij de IALC. 
Tijdens het nationaalsocialisme werd het verenigingsle-
ven danig verstoord, maar op 1 januari 1956 werd de Ly-
ceumclub Berlijn heropgericht en in 2005 werd het hon-
derdjarig bestaan gevierd.  
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Florence 
In de herfst van 1907 moest Constance rust nemen en ze 
besloot zich bij een groepje schilders en schrijvers aan de 
Italiaanse Riviera te voegen. “Ga nu niet een Lyceum Club 
in Italië oprichten!” bezwoeren haar moeder en haar zus-
ter haar.  
Het gezelschap streek neer in een hotel in Portofino en ze 
brachten, in de woorden van Constance, de dagen door 
in bontjassen, zo weinig effectief was de verwarming. Ze 
maakten kennis met twee Engelse broers Brown, die daar 
een kasteel bewoonden. Die waren zeer geïnteresseerd 
in Constance’s streven naar internationale contacten tus-
sen ontwikkelde vrouwen en noemden Gravin Berta Fan-
toni in Florence als iemand die zeker belangstelling zou 
hebben voor de idealen van de Lyceumclub. Maar Con-
stance was er niet om een Club op te richten! 
Toen het gezelschap uiteenging en de meesten terug-
keerden naar Engeland, besloot Constance een nicht, Flo-
rence Simpson, op te zoeken. Bij een telegram-uitwisse-
ling vergiste Constance zich in de naam Florence: ze dacht 
dat de stad, niet haar nicht bedoeld werd. Door dit mis-
verstand reisde ze naar Florence om te ontdekken dat 
haar nicht daar helemaal niet was. “Thus the Italian Ly-
ceum came about through a mistake of a telegraph oper-
ator.” 
Geen nicht maar wel Gravin Fantoni, die door de heren 
Brown op de hoogte gebracht was van Constance’s reis 
naar Florence. Zij stelde Constance voor aan haar tante, 
Gravin Giulia Tommasi Baldelli, een Engelse. Voor 
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Constance het goed wist, was ze een Florentijnse Lyceum-
club aan het oprichten.  
De gravin had veel contacten met vrouwen die weliswaar 
goed opgeleid en intelligent waren, maar geen toegang 
hadden tot het beroepsleven en geen mogelijkheden om 
de kost te verdienen. De verwevenheid van de aristocra-
tie met militaire en feodale tradities was diepgeworteld. 
“…a woman’s club, intended to help women to a larger, 
freer life, was almost unthinkable.” Daar stond tegenover 
dat juist in Florence het besef groeide dat de stad meer 
vooruitstrevend zou moeten zijn om een leidinggevende 
rol te kunnen spelen op het nationale en internationale 
toneel. Nu ging het erom anderen ervan te overtuigen dat 
vrouwen hierin een (internationale) rol zouden kunnen 
spelen.  
Een bijeenkomst werd georganiseerd ten huize van Gra-
vin Baldelli en Constance werd gevraagd een toespraak te 
houden. Hoewel er veel bijval was, gaf niemand zich op 
om tot oprichting van een club over te gaan. Constance 
zou net, teleurgesteld, vertrekken toen een onmisken-
baar opgetogen Gravin Fantoni haar tegenhield en de tus-
sendeuren naar een andere zaal opende. Daar zat rond 
een lange tafel een grote groep enthousiaste dames: “The 
Italian Club was to be”.  
Er volgde een uiterst zorgvuldige organisatie waaraan 
twee advocaten deelnamen. Niets is zo misleidend, con-
cludeerde Constance, als de gedachte dat Latijnse volken 
door emoties gedreven handelen. “That is largely re-
served for the sentimental Anglo-Saxons,” voegt ze er aan 
toe. 
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De statuten, die zo onder deskundige leiding werden op-
gesteld, zouden model staan voor de Internationale Sta-
tuten tijdens de bijeenkomst van het eerste Internatio-
nale Congres (Londen 1912).  
De vorming van de Club was onderweg, maar men ver-
langde goedkeuring van de buitenwereld. De Italiaanse 
dames, die felle kritiek vanuit universitaire kringen vrees-
den, belegden een volgende (openbare) bijeenkomst, 
waar Constance ook zou spreken. Als goede gastvrouwen 
begeleidden ze Constance terwijl ze naar het podium ge-
dragen werd. De rustige wijze waarop ze met haar con-
verseerden terwijl de zaal volliep, stelde haar op haar ge-
mak en de bijeenkomst werd een succes. Naderhand ga-
ven de aanwezige heren er blijk van zeer onder de indruk 
te zijn geweest van de rust en zelfverzekerdheid van de 
dames. Ze hadden geen spoor van verwarring  of nervosi-
teit getoond, in tegendeel, de dames waren de situatie 
geheel meester, was hun oordeel. Waaraan Constance 
toevoegt: “There must be an innate delicacy and sweet-
ness in the Italian nature that will be of paramount im-
portance some day in the United States of Europe.” Hun 
fijngevoeligheid bleek ook toen Gravin Pandolfini kort 
daarna aan Constance het kledingvoorschrift uitlegde, 
waartoe ze besloten hadden. Om sociale gelijkheid na te 
streven zou aan alle leden gevraagd worden om voor 
clubevenementen een eenvoudig mantelpakje te dragen.  
Men vond dat de uitwerking van de Lyceum-gedachte ge-
heel in Italiaanse handen moest blijven. Het ging er om 
Italiaanse vrouwen te leren hun eigen zaken zelf te behar-
tigen en zo hun plaats in te nemen in de internationale 



48 
 

gemeenschap van vrouwen. Op 10 februari, 1908 opende 
de Club de deuren in Via Ricasoli, vanwaar men pas in 
1949 verhuisde. Tegenwoordig is het clubhuis gevestigd 
in Palazzo Giugni Fraschetti in Via Alfani 48.  
De eerste presidente, Beatrice Pandolfini, maakte duide-

lijk dat de deuren van 
de Club wijd open 
stonden voor alle 
vrouwen die geïnte-
resseerd of actief wa-
ren in literair, artistiek, 
wetenschappelijk of 
maatschappelijk werk. 
Gedurende de dertig 

jaar dat zij presidente 
was bevorderde zij internationale contacten, het streven 
naar wereldvrede, een kosmopolitische ruimdenkend-
heid en de ethische rol van de kunsten.  
Nog voordat Constance uit Italië vertrok kwam er bericht 
dat er zowel in Rome als in Milaan interesse was voor een 
Lyceumclub. Tegenwoordig zijn er vijf Lyceumclubs in Ita-
lië. 
  

Het Clubhuis in Florence 
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De Dominions 
 
Australië 
Al in maart 1905 blijkt er vanuit Australië belangstelling 
te bestaan voor de vestiging van een Lyceumclub. De 
Writers’ Club van Melbourne wil graag samenwerken met 
de Londense Lyceumclub om schrijfsters meer kansen te 
bieden. Vanuit Sydney komt een verzoek om inschrijffor-
mulieren voor lidmaatschap van de Londense Club. Voor 
het eerst wordt The Lyceum Journal uitgebracht, met 
werk van vrouwen van over de hele wereld. Zo kwam 
voor Constance “wereldwijde sisterhood en onderlinge 
verheffing” weer een stapje dichterbij.  
Het beviel de betrokken vrouwen in Melbourne, Sydney 
en iets later Tasmania niet om afhankelijk te zijn van de 
Londense Club. In 1912 werd in Melbourne een zelfstan-
dige Lyceumclub met 25 leden opgericht. Leden moesten 
universitair gevormd zijn of zich hebben onderscheiden 

op het terrein van de 
beeldende kunsten, 
muziek, literatuur, on-
derwijs of filantropie. 
Veel van de oorspronke-
lijke leden waren als 
vrouw pioniers op het 
terrein van hun exper-
tise.  

Vijftig jaar lang huurden ze accommodatie, maar in de ja-
ren ’60 kochten ze land in het centrum van Melbourne en 
lieten daar een geschikt onderkomen bouwen. 

Het Clubhuis in Melbourne 
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Tegenwoordig telt de Melbourne Club ruim 1300 leden 
en er zijn dan ook ruimtes voor bijeenkomsten en ten-
toonstellingen, voor diners en ontspanning en voor lo-
gies. Er zijn zo’n veertig circles, die zich bezighouden met 
schrijverschap, muziek, toneel, geschiedenis, moderne 
vreemde talen en nog meer. Zo geeft men daar ook van-
daag uitdrukking aan het streven van Constance. 
Australië telt in totaal vijf Lyceum Clubs, met verdere ves-
tigingen in Sydney (gesticht in 1919), Adelaide (1922), 
Perth (1923) en Brisbane (oorspronkelijk gesticht in 1914 
maar bij gebrek aan leden opgeheven in 1982; sedert 
1992 is er weer een volwaardige club die is aangesloten 
bij de IALC). In 1971 werd voor het eerst een Internatio-
naal Congres van de IALC op het zuidelijk halfrond gehou-
den, en wel in Melbourne. In 2013 werd het 32e congres 
gehouden in Perth.  
 
Nieuw Zeeland 
De geschiedenis van de Lyceumclubs in Nieuw Zeeland 
dateert uit 1922. Een al sinds 1919 bestaande club in 
Auckland trad toen toe tot de IALC. Deze club huurde een 
verdieping in een warenhuis en beschikte daar over een 
bibliotheek, eetzaal, vergaderruimtes en zelfs een audito-
rium. In 1983 kwam het Internationale Congres in Auck-
land bijeen. Met de opbrengst van dat congres was het 
mogelijk het New Zealand Arts Scholarship op te zetten. 
In totaal telt Nieuw Zeeland tien bij de IALC aangesloten 
Lyceumclubs. 
Het valt op dat de meeste clubs op het zuidelijk halfrond 
over eigen behuizing beschikken. Het kan gaan om een 
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gebouw dat de club heeft laten bouwen, bestaande be-
huizing die aangepast is, soms met tuinen die de leden 
onderhouden, vaak met meubels die de leden zelf bijeen-
brengen en opknappen. In een aantal van de clubs is ten-
toonstellingsruimte aanwezig waar leden exposeren, op-
treden als koor of een instrumentale muziekuitvoering 
geven. En bijna steeds is er een ruimte voor gezamenlijke 
maaltijden. Alles duidt op grote betrokkenheid van de 
leden en, zoals Constance het verwoordt: “The Lyceum 
Club holds its own because the original purpose of the 
club is emphatically worth working for, and […] there is a 
healthy urge forward to finer possibilities.” 
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Zwitserland 
 
De eerste Lyceumclub van Zwitserland is op 28 november 
1912 in Genève opgericht door 77 vrouwen die zich wil-
den aansluiten bij de club in Londen. Om als club in Zwit-
serland erkend te worden moest men rekening houden 
met de taalvoorschriften van het land. Een juriste van de 
Club Genève formuleerde de statuten die een samenwer-
king van de taalgebieden stipuleerden. Vanaf 1918 wer-
den nieuwe clubs gerealiseerd in het Franse, Duitse en 
Italiaanse deel van Zwitserland. Tegenwoordig zijn er 12 
Zwitserse Lyceumclubs die samen rond de 1500 leden tel-
len. 
De leden van de Zwitserse clubs hebben een mate van pa-
triottisme gemeen met alle Zwitsers: een gewortelde 
angst voor annexatie, invasies en oorlog, die steeds weer 
leidt tot Zwitserse neutraliteit, leeft ook in de Lyceum-
clubs. De clubs ondersteunen leden die zich bekwamen in 
of betrokken zijn bij de Zwitserse beeldende en musische 
kunsten en juist ook degenen die de volkskunst bevorde-
ren. De meeste clubs hebben een eigen clubhuis waar ge-
regeld tentoonstellingen van leden en anderen worden 
georganiseerd. De clubs droegen bij aan de oprichting van 
Forum Helveticum (1968), een forum dat zich toelegt op 
culturele en linguïstische uitwisseling tussen de diverse 
regio’s van het land. Ook steunen ze Pro Helvetia dat in 
2009 werd opgericht en zich richt op bevordering van 
Zwitserse kunst in zowel binnen- als buitenland.  
Deze gerichtheid op binnenlandse culturele aangelegen-
heden staat een belangstelling voor het buitenland niet in 
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de weg. Om de drie jaar organiseren enkele Zwitserse 
clubs een Internationaal Muziekconcours. In oktober 
2018 vond het concours plaats in Lausanne met als 
thema: Barockmusik. In 1955 werd het BCI (Bureau Cen-
tral International) in Zwitserland gevestigd. De archieven 
en het hoofdkantoor van de IALC bevinden zich in de Ly-
ceumclub van Zürich. In 2004 werd het Internationale 
Congres in Bazel gehouden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Bestuur en commissieleden van 
Club Bazel in 1938 
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Zweden 
 
In april 1911 vond in Stockholm de oprichtingsbijeen-
komst van een ‘damesclub’ plaats op initiatief van prinses 
Margareta. Zij kwam oorspronkelijk uit Engeland en was 
op de hoogte van het bestaan van de Lyceumclub. In Zwe-
den waren geen damesclubs waar men bijeen kon komen 
om belangstelling voor culturele onderwerpen met elkaar 
te delen en daar wilde de prinses verandering in brengen. 
De eerste vergadering werd bijgewoond door 80 dames 
met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. In 1912 sloot de 
club zich aan bij de IALC. 
De club kwam in het verleden bijeen in appartementen, 
soms groot genoeg om onderdak te bieden aan een aan-
tal gasten van buiten de stad. Tegenwoordig ontmoet 
men elkaar in het Konstnärshuset, ‘Het Artiestenhuis’, 
een fraai gebouw in het centrum van de stad.  
In 1961 vierde de club het vijftigjarig bestaan met o.a. een 
reis door Finland. Hierdoor ontstond een nauwere sa-
menwerking met de clubs in Helsinki en Oulu. Ook 
vormde de reis het begin van een reeks gelijksoortige rei-
zen gedurende de volgende jaren.  
De Lyceumclub komt tweemaal per maand bijeen en ver-
zorgt o.a. lessen Engels en Frans. Ter herinnering aan de 
19e-eeuwse Zweedse zangeres Jenny Lind looft de club 
jaarlijks een beurs uit aan een Zweedse zangeres. De No-
belprijswinnares Selma Lagerlöf was een van de illustere 
ereleden, tegenwoordig is dat de huidige koningin Silvia. 
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In 1959 organiseerde 
Stockholm het Inter-
nationale Congres en 
in 2019 zijn de leden 
opnieuw gastvrouw, 
nu voor het 34e Con-
gres. 
 
 

 
Finland 
 
Tot vroeg in de 19e eeuw was Finland een deel van het 
Zweedse koninkrijk. In 1809 lijfde het Russische Rijk Fin-
land in, maar tijdens de Russische revolutie verklaarde 
Finland zich onafhankelijk en die onafhankelijkheid werd 
in 1918 door Rusland erkend. 
In de jaren twintig groeide de belangstelling van de Finse 
vrouwen voor kunsten en wetenschappen en allengs ont-
stond belangstelling voor een vereniging van vrouwen 
met gedeelde culturele interesses. Zo werd in 1932 de 
Vrouwenclub van Helsinki, Helsingin Naisklubi, gesticht in 

aanwezigheid van 250 vrouwen. In 
1936 sloot de club zich aan bij de IALC 
en ging zich Helsingin Lyceumklubi 
noemen. Het Finse clublid mevrouw 
Ellinor Ivalo heeft het logo ontwor-
pen dat in 1957 door alle clubs in ge-
bruik werd genomen. 
De club is tweetalig, Fins en Zweeds. 

De club heeft een eigen appartement, waar men 

In deze hoofdstad vindt het 34e 
Congres plaats 

Het bekende logo 
werd in Finland 

ontworpen 
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wekelijks bijeenkomt. Lezingen worden afwisselend in 
het Fins en Zweeds gehouden. Ter gelegenheid van het 
80-jarig bestaan werd een tweetalige geschiedenis van de 
club door het Helsinki Lyceumclublid Aulikki Sauramo ge-
schreven. In 1968 en opnieuw in 1995 werd het Interna-
tionale Congres in Helsinki gehouden.  
 
 
Turku 
In 1971 vormden 117 vrouwen de Turun Lyceumklubi in 
een van Finlands oudste steden. Ook deze club is officieel 
tweetalig.  De club werkt nauw samen met de clubs van 
Stockholm, Helsinki en met die van…. 
 
Oulu. 
Deze club, die in 1985 werd opgericht, heeft samen met 
de club van Turku in juni 2018 de Culturele Dagen van de 
IALC georganiseerd. 
 
 
Al met al zijn er tegenwoordig 73 Lyceumclubs in zeven-
tien landen verspreid over de wereld. Wat in 1904 begon 
in Londen blijft talloze vrouwen overal ter wereld inspire-
ren. In 2018 is de jongste loot toegevoegd aan de IALC: de 
Lyceumclub van Rabat in Marokko. 
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III ORGANISATIEVORMEN VAN DE IALC 
 
Inleiding 
Vanaf het begin stond Constance een internationale ver-
eniging voor ogen. Nog voordat de club in Londen zijn 
poorten geopend had nam ze daarom al contacten op 
met toonaangevende vrouwen in Parijs. Internationale 
communicatie tussen gelijkgestemde vrouwen was van 
primair belang, vond ze, en al gauw kwam een maande-
lijks verschijnend Journaal uit. “The Journal reached eve-
ryone and was a really live affair”, vermeldt Constance. 
Het bevatte tal van artikelen over het wel en wee van de 
zich ontwikkelende Engelse en buitenlandse clubs. In de 
loop van de jaren zou het een blijvende rol spelen binnen 
de IALC en ook nu nog wordt het (tweemaal per jaar) ge-
publiceerd als Bulletin of the International Association of 
Lyceum Clubs.  

In 1906 stelde Constance voor 
om in Londen een Internatio-
nale Adviescommissie te vor-
men om eigen clubleden van 
een introductie bij buiten-
landse clubs te voorzien en te 
zorgen voor de ontvangst van 
buitenlandse leden op bezoek 
in Engeland. Mede door toe-
doen van deze commissie  wer-
den internationale banden 
nauwer aangehaald. Hierbij 
speelde de presidente van de 

Ishbel Maria Gordon 

Countess 

 
Ishbel Maria Gordon, Mar-

kiezin van Aberdeen en 
Temair 
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Club, Ishbel Maria Gordon, markiezin van Aberdeen en 
Temair, een onmisbare rol. Contacten werden gelegd met 
Scandinavië, Zwitserland, Griekenland, Spanje, België, de 
overzeese Britse gebiedsdelen en China.  
Zo kreeg het streven van Constance vorm en inhoud. De 
IALC bood en biedt vrouwen de mogelijkheid (internatio-
naal) samen te werken en begrip voor elkaar en elkaars 
cultuur te krijgen binnen een structuur die regionale au-
tonomie verbindt met internationale overkoepelende be-
stuursvormen. 
 
BCI 
 
In ieder land waar Lyceumclubs actief zijn bestaat een Fe-
deratie waarvan het dagelijks bestuur wordt gevormd 
door vertegenwoordigers van de clubs van dat land. Deze 
Federatie vormt de verbinding tussen de individuele clubs 
onderling en tussen hen en het BCI (Bureau Central Inter-
national). Dit bureau is het uitvoerend orgaan van de IALC 
en bestaat uit het Internationale Bestuur en de voorzit-
ters van de Nationale Federaties. Het BCI komt eenmaal 
per jaar bijeen. Het treft voorbereidingen voor het drie-
jaarlijkse internationale congres, controleert de financiën 
van de IALC en het Carlin legaat2, beoordeelt de aanvraag 

 
2 Dit legaat betreft een schenking in 1977 van het Zwitserse 
clublid Ms Carlin en dient te worden aangewend voor doelstel-
lingen overeenkomstig het gedachtegoed van de IALC. Zo werd 
een lening verstrekt voor het Congres in Nieuw Zeeland, was er 
een bijdrage aan de Swiss Music Competition for Women en 
kreeg ons lid mevrouw M.H. Graaff-Bresters in 2016 de Carlin 
Award voor haar prachtige gedichten. Zij deelde de prijs met 
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tot toelating tot de IALC door een nieuwe club en bevor-
dert de band tussen de Federaties. 
In de beide jaren tussen de driejaarlijkse congressen wor-
den de internationale Culturele Dagen georganiseerd. De 
ontvangende club biedt een scala van cultureel en histo-
risch belangwekkende programmapunten aan, waardoor 
deelnemers uit de hele wereld zich een beeld kunnen vor-
men van lokale kunst en gewoonten. Het BCI komt tijdens 
die dagen ook bijeen. 
 
IALC en Internationale Raad 
 
Het overkoepelende bestuur van de IALC (International 
Association of Lyceum Clubs) wordt gevormd door een 
Presidente, een Vicepresidente voor het Noordelijk half-
rond, een Vicepresidente voor het Zuidelijk halfrond, een 
Secretaris en een Penningmeester, ieder voor een termijn 
van drie, maximaal zes jaar. Al in 1936 verhuisde de IALC 
van Londen naar Zürich. 
Het Internationaal Congres heeft eens in de drie jaar 
plaats. Het Congres heeft een leidend thema, naar keuze 
van de ontvangende club(s), waaraan zowel tijdens excur-
sies als tijdens de feitelijke Congresdagen aandacht wordt 
geschonken. Voorafgaand aan de Congresdagen komt het 
BCI bijeen.  
Alle clubleden wereldwijd zijn welkom op het Congres, 
maar slechts een beperkt aantal heeft stemrecht. Iedere 
Federatie vaardigt nl. een of meer clubleden af naar het 

 
mevrouw A.C.M.A.H. Moonen van Club Nijmegen, die hem 
kreeg voor haar textiele werkvormen. 
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congres. Het aantal afgevaardigden is afhankelijk van het 
aantal clubleden dat ressorteert onder de betreffende Fe-
deratie. Alleen deze afgevaardigden mogen stemmen.  Zij 
vormen voor de duur van het Congres de Internationale 
Raad en nemen besluiten over bv. de statuten en finan-
ciën en kiezen de IALC presidente en de vicepresidenten.  
Naast het bestuurlijke gedeelte van het Congres zijn er 
voor ieder clublid toegankelijke lezingen en discussie-
groepen. De officiële talen zijn Engels, Duits en Frans.  
 
Leden van de Groningsche Vrouwenclub Internationale 
Lyceumclub zijn steeds zowel op nationaal als internatio-
naal niveau in diverse functies actief (geweest). Ons Erelid 
mevrouw mr. E.T. Brill-Meijer is gedurende twee termij-
nen (2011-2016) IALC Presidente geweest. 
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IV DE GRONINGSCHE VROUWENCLUB INTERNATIONALE 
LYCEUMCLUB 
 
Constance in Nederland 
In Crusaders beschrijft Constance hoe ze in het najaar van 
1904 ontmoetingen had in o.a. Amsterdam en Den Haag 
met Joseph Israëls en Willem Maris, met Sientje en Hen-
drik Willem Mesdag, met George Hendrik Breitner, met 
de portretschilderes Therèse Schwartze, de schrijfster 
Augusta de Wit en activiste Otteline Sophie barones van 
Hogendorp. Met deze en andere kunstenaars vormde ze 
een Comité van Aanbeveling voor Tentoonstellingen.  
Dat ondanks deze contacten een Lyceumclub in Neder-
land niet snel van de grond kwam, schrijft zij toe aan de 
lage inkomens van vrouwelijke kunstenaars als gevolg van 
de beperkte openbare belangstelling: “Growth of the 
Dutch Lyceum was slow.” Waaraan ze meteen toevoegt 
dat op het moment van haar schrijven (eind jaren ’20) er 
drie Lyceumclubhuizen waren in Nederland: in Amster-
dam, Den Haag en Nijmegen. 
 
Eerste Nederlandse Lyceumclub 
Al in 1904 had de toen zeventigjarige Sientje Mesdag 
‘Onze Club’ gevormd bij haar thuis, waar zowel mannen 
als vrouwen welkom waren. Hier vonden discussies plaats 
over kunst en kunstenaars. Enkele jaren later organiseer-
den Mia Boissevain en Rosa Manus, activisten voor vrou-
wenkiesrecht, de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913.  
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Vrouwen genoten betere opleidingen, begonnen zich 
meer te manifesteren in het openbare leven, waar ze 

steun zochten bij elkaar, en zo ont-
stond er in toenemende mate be-
hoefte aan vrouwenclubs. Hoewel 
de Eerste Wereldoorlog aanvanke-
lijke initiatieven tot oprichting 
daarvan frustreerde, bracht die-
zelfde oorlog ook verandering in de 
officiële positie van vrouwen: in 
1919 kregen vrouwen algemeen 
kiesrecht.  

 

 
In 1923 richtte Rosa Manus, samen 
met een aantal andere feministen, 
de Vereeniging Nederlandsche Vrou-
wenclub op in Amsterdam. Binnen 
enkele jaren telde de club meer dan 
500 leden. Het was hun bedoeling 
om ontwikkelde vrouwen met be-
langstelling voor kunst, wetenschap 
en maatschappelijk welzijn bij 
elkaar te brengen. Eind jaren 
’20 sloot de Nederlandsche Vrouwenclub zich aan bij de 
IALC.   

Sientje Mesdag-van Houten 

Rosa Manus 
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De Groningsche Vrouwenclub…. 
 
Op de eerste pagina van de bestuursverslagen van de 
Groningsche Vrouwenclub lezen we:  
“25 Maart 1929. Ten huize van Mevr. Boomacker werd de 
eerste vergadering gehouden van het voorloopig bestuur 
van de Groningsche Vrouwenclub, dat als volgt was sa-
mengesteld: 

Mevr. E.M. Boomacker-Loman    -   pres. 
Mej.   Joh. M. de Grave                    -   secr. 
Mej.   L.H. Groenman   -   penn. 
Mevr. L.J. Piekema-de Wildt 
  “       M.E. Polak-Hollander 
  “       A.S. de Sitter-Lucardie 
  “       R.A. Scholten-de Grave” 

 
Op die eerste vergadering 
werd meteen al gesproken 
over de mogelijke huur van 
het “bovenhuis Groote Markt 
26”. Ook werd afgesproken 
een ontmoeting te hebben 
met een zekere “Mejuffr. Re-
becca de Vries, die had aan-
geboden als tijdelijke direc-
trice der club op te treden.”  
Aanzet tot de oprichting was 
een oproep van de Vrouwen-

bond. Sedert het midden van de 19e eeuw ijverde deze 
bond voor beroepsonderwijs voor meisjes en toelating 

Pagina één van de bestuurs-
verslagen 
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van vrouwen tot universiteiten en academies. In 1898 or-
ganiseerde de bond een Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid in Den Haag.  Zo zette de bond zich in 
voor gelijke rechten en een volwaardige plaats in de sa-
menleving voor vrouwen. In dat kader plaatste de Vrou-
wenbond in 1929 een advertentie waarin geschoolde 
vrouwen aangespoord werden zich te verenigen. Het was 
vooral de bedoeling belangstellende vrouwen in de gele-
genheid te stellen elkaar te ontmoeten, samen de maal-
tijd te gebruiken en tijdens een verblijf in de stad veilig 
onderdak te hebben. 
Dit initiatief had ertoe geleid dat op die bewuste 25 maart 
1929 tot de oprichting van de Groningsche Vrouwenclub 
besloten werd. 
De dames gingen voortvarend te werk. Leden werden ge-
worven, Statuten werden opgesteld, Koninklijke Goed-
keuring werd aangevraagd, zodat men als rechtspersoon 
een huurcontract kon tekenen en men begon met de in-
richting van de gehuurde ruimte in het pand van de Le-
vensverzekeringsmaatschappij ‘Eigen Hulp’.  
 
Op zaterdagmiddag, 15 juni 1929 kwamen 60 leden bij-
een om de opening luister bij te zetten tijdens een recep-
tie waarbij de Club officieel naar buiten trad. Ook de pers 
was aanwezig.  
 
Al meteen ontplooiden de leden allerlei activiteiten. Di-
verse comités werden gevormd. Eentje beheerde de lees-
tafel/bibliotheek, die deels door leden van boeken en 
tijdschriften werd voorzien (blijkens de verslagen was 
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men niet altijd gelukkig met de selectie). Van groot belang 
was het Huishoudelijk Comité. De leden hiervan hadden 
toezicht op het huishoudelijk personeel (elkaar opvol-
gende directrices die soms intern waren en een of twee 
keukenmeisjes), ze regelden de verhuur van twee slaap-
kamers, zorgden ervoor dat men op bepaalde dagen in 
het clubgebouw de warme maaltijd kon gebruiken, ze or-
ganiseerden de koffieochtenden en/of theemiddagen en 
alles wat zich verder op huishoudelijk terrein afspeelde. 
Ze stelden de prijzen van consumpties vast op 15 ct. voor 
koffie of thee, 25 ct. voor “een broodje met vleesch”, 30 
ct. voor “een warm schoteltje”.  
Ook een belangrijke rol speelde het Bridgecomité. Iedere 
week waren er bridge-drives, meestal alleen voor eigen 
leden, maar soms ook met andere clubs. Zo werd bijvoor-
beeld een wedstrijd met leden van de Vrouwelijke Stu-
dentenclub Magna Pete een jaarlijks weerkerend evene-
ment.  
Er was een comité dat zorgde voor lezingen en cause-
rieën, vaak door eigen leden, soms door mensen van bui-
tenaf. Tentoonstellingen van eigen werk werden georga-
niseerd, bijvoorbeeld van “Hand gesponnen en plantaar-
dig geverfde wol”. De sjoelbak kwam vaak van pas, even-
als het halmabord en de rummy-kaarten. Voor een aantal 
enthousiaste leden werd zelfs een kamerbiljart aange-
schaft. 
Bijzondere vermelding verdiende de ‘Kersttafel’ die vanaf 
1936 jaarlijks in het clubgebouw gedekt en versierd werd 
en de leden van allerlei lekkernijen voorzag, terwijl de 
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feestelijkheden vergezeld gingen van muzikale optre-
dens.  
In 1938 werd de verjaardag van de club gevierd met een 
wandeling door de Vosbergen naar vliegveld Eelde, waar 
werd geluncht. Vervolgens wandelde men via de Braak 
naar het Familiehotel voor de thee. Ook theemiddagen in 
Sassenhein worden vermeld. 
 
…wordt Lyceumclub 
 
Krachtens de notulen van 11 november 1929 had het Be-
stuur zich tot de Nederlandsche Vrouwenclub in Amster-
dam gericht om inlichtingen in te winnen over de “Veree-
niging der Lyceum-Clubs”. Men kreeg het advies zich te 
richten tot de “International Association of Lyceum 
Clubs”, 138 Picadilly, Londen W 1. Bericht kwam terug uit 
Engeland dat de aanvraag het beste via Amsterdam kon 
lopen, omdat die Club reeds was toegetreden tot de IALC. 
Dan lezen we dat in oktober 1930 de Vrouwenclub van 
Nijmegen (ook lid van de IALC, evenals Den Haag) een 
“Federatie van Nederlandsche Vrouwenclubs” wil vor-
men, bestaande uit de clubs van Amsterdam, Den Haag, 
Nijmegen, Arnhem, Dordrecht, Leeuwarden en Gronin-
gen. Nijmegen stelt voor de statuten van deze Federatie 
voor te leggen aan de Lyceum Club in Londen en voor alle 
clubs van de Federatie het lidmaatschap van de IALC aan 
te vragen. Als de eerste Federatie Dag op 25 juni 1932 in 
Amsterdam wordt gehouden blijken de clubs inmiddels 
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aangesloten te zijn bij 
de IALC. Voortaan 
wordt achter de 
naam van de Gro-
ningse Club in de 
Maandberichten (Ly-
ceumclub) tussen ha-
ken toegevoegd. 
Daaronder staat in 
kleine letters: “Aan-

gesloten bij de Federatie van Ned. Vrouwenclubs”. De ge-
vel links van de tekst is van het Clubgebouw aan de Grote 
Markt. 
Betrokkenheid, lokaal, landelijk en internationaal, van le-
den van de Groningse Club blijkt uit de verslagen. Er zijn 
instructieve uitstapjes naar het Blindeninstituut en de 
Hortus, er worden excursies georganiseerd in samenwer-
king met Club Leeuwarden, men bezoekt de jaarlijkse Fe-
deratie Dagen. Afgevaardigden wonen de BCI vergaderin-
gen en de Congressen bij. Er is voor ieder lid een Lyceum-
kaart à f 1.00 verkrijgbaar, die toegang verleent tot alle 
Lyceumclubs wereldwijd. In 1937 is er een oproep aan de 
leden om deel te nemen aan een fotowedstrijd ter gele-
genheid van het aanstaande Internationaal Congres in 
Londen. 
In het Maandbericht van 1936 lezen we dat tijdens de BCI 
vergadering was meegedeeld, dat leden van de Lyceum-
club van Berlijn voor minstens 50% Ariër moesten zijn. Tij-
dens de bijeenkomst was hier nauwelijks op gereageerd 
vanuit de overtuiging dat Lyceumclubs zich dienen te 

Het Maandbericht bevat de agenda, 
mededelingen en verslagen 
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onthouden van standpunten met een politieke of reli-
gieuze strekking. De Groningse vertegenwoordiger vond 
echter dat toch met klem moest worden uitge-sproken 
dat de Lyceumclubs voor iedereen openstaan en voor ie-
dereen toegankelijk dienen te zijn, mits aan de algemene 
statutaire voorwaarden wordt voldaan. Uit een ander 
verslag blijkt dat bij de opening van het Congres in Londen 
(1938) de voorzitter ieder nadrukkelijk verzoekt zich tij-
dens de congresdagen verre te houden van politieke of 
godsdienstige uitingen. Deze, zegt ze, hebben geen plaats 
in de Lyceumgedachte. 
 
Ledental en financiële armslag van de Groningsche Vrou-
wenclub fluctueren nogal en in 1938 vraagt het bestuur 
zich af of het tweede lustrum gevierd kan worden. Vrijwel 
alle leden geven als reactie een vrijwillige schenking, 
waardoor de Club kan blijven bestaan.  Men blijft echter 
tobben met te hoge huur en personeelskosten en het feit 
dat de beschikbare slaapkamers maar niet verhuurd wor-
den. Als bezuinigingsmaatregel wordt o.a. besloten het 
Maandblad te vervangen door tweemaandelijkse ‘Mede-
delingen’, voorloper van ons Bulletin. Ook stelt men voor 
het telefoonabonnement op te zeggen. Door deze en an-
dere bezuinigingen hoopt men de jaarlijkse contributie te 
kunnen handhaven op f 10,00 per jaar. 
 
Over de oorlogsjaren is weinig bekend omdat alle archie-
ven uit die tijd verloren gegaan zijn. In 1941 dacht men 
aan opheffing, maar juist in barre tijden had men be-
hoefte aan gezellig samenzijn en de Club bleef dat bieden. 
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“In deze oorlogstijd heeft men voortdurend angst” lezen 
we in de aantekeningen van ere-clublid Mevr. L.O.M. Cle-
mens Schröner-van Calker. “Luchtaanvallen, luchtalarm, 
joden en jonge mensen die opgepakt worden. Men pro-
beert met kleine gezelligheden zich staande te houden. 
De voeding is een probleem. Dit alles echter is nog niets 
vergeleken met het plotseling neerschieten van goede 
Nederlanders.”  
Op 16 september 1944 werd het Clubhuis gevorderd door 
de Landmacht. Een deel van de meubels en het archief 
werden opgeslagen. Tijdens de bevrijdingsgevechten van 
13 tot 16 april 1945 gingen zowel Clubhuis als depot in 
vlammen op. De Club bezat niets meer. 
Op 9 augustus 1945 nodigden Zwitserse Clubs leden van 
de Groningsche Club uit om bij hen op verhaal te komen. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 17 juli 1945 werd 
voorgesteld de Groningsche Vrouwenclub op te heffen. 
Unaniem verwierpen de leden dit voorstel: “Er werd ge-
wezen op de belangrijkheid van de internationale bond 
der Lyceum Clubs, die juist nu zo belangrijk is”, lezen we. 
“Kortom er werd besloten de Club maar te laten be-
staan.” De doelstelling bleef: “Culturele activiteiten met 
soms een opvoedkundige strekking.” 
 
Aanvankelijk kwam men om de twee weken bij leden 
thuis bijeen, later werden hier en daar zaaltjes gehuurd,  
in de Remonstrantse Kerk bijvoorbeeld, het Boschhuis en 
de Lutherse Kerk. Sedert de jaren ‘90  komt de club bijeen 
in de Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente. 
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Koffieochtenden en/of theemiddagen werden gehouden 
in ‘De Faun’, ‘Helvetia’, of ‘Riche’, de maandelijkse maal-
tijden in de ‘Weeva’.  
Toen de Club Den Haag in 1960 uit het Federatieverband 
trad waren er nog maar drie aangesloten clubs over: Am-
sterdam, Nijmegen en Groningen. De Groningse club ging 
het zo goed, dat bij 100 leden (tijdelijk) een ledenstop 
werd ingevoerd.  
In 1983 werd op het Congres in Auckland voorgesteld dat 
“het nuttig zou zijn voor het contact tussen de diverse 
clubs dat iedere club een blijvende relatie aangaat met 
een buitenlands club.” In de bestuursvergadering van de 
Groningse club van mei 1984 wordt naar voren gebracht 
“dat een dergelijk project alleen zin heeft als het gaat om 
twinning met een club die zetelt op een bereikbare af-
stand.” Club Aken wordt genoemd, met de toevoeging: 
“vooropgesteld dat die nog bestaat.”  
Men besluit te polsen of voldoende leden van de Gro-
ningse club als gastvrouw zouden willen optreden. Zodra 
dit het geval blijkt wordt contact opgenomen met de pre-
sidente van club Aken, die (november 1984) positief rea-
geert. In januari 1985 nodigt het bestuur van de Gro-
ningse club de tweelingclub uit Aken uit om met een de-
legatie van tien leden eind mei te gast te zijn bij de Gro-
ningers. Na een zeer geslaagd bezoek wordt besloten el-
kaar om de twee jaar te ontmoeten in wisselend gast-
vrouwschap. De laatste ontmoeting vond plaats van 1 tot 
3 oktober 2018 in Aken. 
In 2016 organiseerde de Groningse club het Noordelijke 
na-programma van het 33e Congres, dat in Amsterdam 
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werd gehouden. Club Nijmegen organiseerde het Zuide-
lijke na-programma. 
 
Tegenwoordig telt de Club ongeveer 170 leden, onder wie 
twee Ereleden, mevrouw mr. E.T. Brill-Meijer en me-
vrouw E.M.G.L. Unger-Brok.  
Een eigen clubhuis is er niet. De bijeenkomsten in de 
Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente trekken veel 
bezoekers, Comités zijn vervangen door Subclubs, koffie-
ochtenden in de Weeva zijn een paar jaar geleden hervat, 
Kerstdiner, Nieuwjaarslunch en Paaslunch zijn gewaar-
deerde hoogtepunten van het verenigingsjaar, de moge-
lijkheid om in de keuken van de Mennozaal af en toe sa-
men te koken wekt herinneringen aan vroegere club-
maaltijden. Excursies en ontmoetingen op lokaal,  lande-
lijke en internationaal niveau blijven een intrinsiek onder-
deel van onze Lyceumclub. 
 
Op 4 juni 2019 viert de Groningsche Vrouwenclub Inter-
nationale Lyceumclub het 18e Lustrum: negentig jaren 
heeft de Club dan achter zich liggen, negentig bewogen 
en inspirerende jaren. Negentig jaren waarin het oor-
spronkelijke gedachtegoed van Constance Smedley evo-
lueerde. Tegenwoordig zijn de betere leef- en werkom-
standigheden van vrouwen, waarvoor zij zich met zoveel 
energie inzette, tot gemeengoed geworden, althans in de 
Westerse wereld. Dat neemt niet weg dat er nog alle 
ruimte is om gestalte geven aan wat haar verder voor 
ogen stond, zoals dat geformuleerd staat in de doelstel-
lingen van de International Association of Lyceum Clubs:  
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Het bevorderen van onderlinge uitwisseling in de kunsten, 
literatuur, wetenschap en maatschappelijke ontwikkelin-
gen ten einde een leven lang te blijven leren en de geest 
van internationale vriendschap en wederzijds begrip tus-
sen de Lyceumclubs wereldwijd te ontwikkelen en besten-
digen. 
In die zin wordt de drijfveer voor de invulling van ons 
clubgebeuren nog altijd gevormd door het gedachtegoed 
van Anne Constance Smedley. 
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BRONNEN 
Onze belangrijkste bron was: 

• Crusaders. The Reminiscences of Constance Smed-
ley (Mrs. Maxwell Armfield), Duckworth, London, 
1929. 

Ook raadpleegden we enkele andere publicaties van Con-
stance Smedley: 

• An April Princess, Cassel & Co., London 1903. 

• Woman, A Few Shrieks, Setting forth the Necessity 
of Shrieking till the Shrieks be heard, London 1908. 

• The Flower Book, ill. by Maxwell Armfield, New 
York 1910. 

• Greenleaf Theatre Elements I, II, III, Duckworth, 
London 1925. 

Daarnaast hadden we tot onze beschikking: 

• Constance Smedley (1876-1941), Fondatrice du 
Lyceum, par elle-même, Lyceum Club Internatio-
nal de Paris, Multi-Secrétariat St-Brieuc, 
2017/adaptation de Françoise Dieterlen et Marie 
Hélène Choquet/Anpassung der Janet Bluemli, 
Präsidentin des Verbandes der Internationalen-
Lyceum-Clubs Switzerland. 

• Groninger Archieven 

• Lyceum Club, Association Internationale des Ly-
ceum Clubs, Amsterdam 1984. 

• Oxford Companion to English Literature, The Ed-
wardian Era, Oxford U. P., 1973.  
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Internetbronnen: 
Op het internet bleek ook informatie te vinden. Voor ons 
waren de meest informatieve sites: 

• A Women’s Berlin: Building a Modern City, by 
Despina Stratigakos. 

• Cotswold Life – The Cotswold Players present The 
Amazing and Preposterous Constance Smedley. 

• Donatella Lippi, presidente LC Florence op de site 
van Lyceumclub Florence. 

• Dr. Grace Brockington, A World Fellowship: the 
Founding of the International Lyceumclub.  

• International Association of Lyceum Clubs en de 
sites van de individuele clubs. 

• jstor.org Maxwell Armfield: An account of his dec-
orative art. 

• jstor.org Constance and Maxwell Armfield: An 
American interlude. 

• Lyceum Clubs Service of Commemoration, 20 May 
2017.   

• Wikipedia, s.v. Constance Smedley en Lyce-
umclubs 

• Women’s History Network. 

• Writers, Readers and Reputations: Literary Life in 
Britain 1870-1918, p. 501 vgg. 

• www.Jot101 Disability! What Disability? The 
Amazing Constance Smedley. 

 
*De samenstellers van dit boekje hebben hun best gedaan om evt. rechthebbenden 
van de gebruikte teksten en foto's op te sporen. Mocht u menen aanspraak te maken 
op enig auteursrecht dan verzoeken wij u om contact op te nemen op onderstaand 
adres: Secr. Groningsche Vrouwenclub Internationale Lyceumclub, groningen@lyce-
umclub.nl  

http://www.jot101/
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GRONINGSCHE VROUWENCLUB 
INTERNATIONALE LYCEUMCLUB 

ter gelegenheid van het 
18e lustrum, 4 juni 2019 


