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Vanaf 1904 is vijfentwintig jaar lang de commune ‘Westerbro’ ge-
vestigd aan de Kleiweg, nu Sir Winston Churchilllaan, te Rijswijk. 
Ze bevindt zich ter hoogte van de Algemene Begraafplaats aan de 
‘dorpse’ zijde van wat in die tijd nog een landweg is. Drijvende 
kracht achter de leefgemeenschap is Margaretha Meyboom, ‘volle 
dochter’ van de Eerste Feministische Golf in Nederland (1880 – 
1919). Wie is die bevlogen idealiste die zich liever ‘pacifiste’ dan 
‘feministe’ noemt? 
 
 
Predikantenmilieu 

 
Margaretha Anna Sophia Meyboom wordt op 29 juli 

1856 op de Oudezijds Achterburgwal (op nummer K47) 

in Amsterdam geboren als tweede dochter van dominee 

Louis Suson Pedro Meyboom en Angenis Henriëtte Fre-

derika Tijdeman. Het gezin zal uiteindelijk drie meisjes 

en vijf jongens tellen. Vader Meyboom is als eerste vrij-

zinnige predikant in de Nederlands Hervormde Kerk ter 

stede geliefd maar ook omstreden. Zo wordt hij door ene 

J. de Liefde met een open brief ‘verwelkomd’ waarin 

hem verweten wordt, dat hij met zijn ‘dwaalleeringen ….. 

de zielen in den eeuwigen dood leidt.’ 1 

Margaretha dankt, naar eigen zeggen later, aan hem haar 

sterke sociale belangstelling. De dochters Meyboom vol-

gen particulier onderwijs aan de Keizersgracht, maar na school ‘een steekje borduren’ 

en ‘bezoekjes maken’ is aan de meisjes niet besteed. Door haar vader, die Deense 

voorouders heeft, leert Margaretha de Scandinavische letteren kennen en waarderen. 

Door middel van vergelijkende Bijbelstudie en met behulp van een woordenboek 

maakt zij zich zo rond haar zeventiende het Deens eigen. 

Ze wordt lerares aan een zondagsschool, waar ze jongeren en volwassenen in een 

christelijke sfeer helpt leren lezen en schrijven. Ze ervaart het als maatschappelijk 

werk.  

 

Haar vader overlijdt in 1874. Niet veel later raakt Meyboom bevriend met Willemien 

van Gogh, de jongste zus van Vincent. Jarenlang zullen ze met elkaar blijven corres-

ponderen. Mogelijk leert Meyboom via haar vriendin een neef van Vincent kennen, de 

Amsterdamse domineeszoon Paul Stricker, waarmee ze zich rond 1879 verlooft. Maar 

Paul verbreekt de verloving omdat zij niet voldoet aan zijn ideaalbeeld. Mey-boom 

verwoordt het aldus: ‘de duizend kleinigheden die zo lief staan aan een vrouw, waar-

van ik geloof dat ik er 999 mis’.  

 

  

 
De drie zussen, Margaretha zittend, 
in 1863 

 

 
Meyboom 
voor één van 
de huizen van 
Westerbro 
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Samen met haar moeder en drie van haar broers en zusters verhuist Meyboom in juli 

1881 naar Den Haag. Ook in haar nieuwe woonplaats vindt ze emplooi op een zon-

dagsschool. 

 

 

Scandinavië  
 

In 1890 reist Meyboom naar Denemarken voor een studie vertaalster van Scandinavi-

sche talen. In Kopenhagen volgt ze lessen bij de taalkundige Otto Jespersen. Ze haalt 

haar bevoegdheid als beëdigd vertaalster van officiële Deense en Noorse documenten 

zoals diploma’s, vonnissen en akten. 

Meyboom richt er met een aantal belangstellenden een leeskring op 

die vooral de boeken van de Noorse schrijver Bjørnstjerne Bjørnson 

bespreekt. Deze winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur (1903) 

beperkt zich niet tot l’art pour l’art, maar snijdt bij voorkeur sociale 

en politieke kwesties aan. Meyboom is daar gevoelig voor. Ze raakt 

betrokken bij sociale vernieuwingen in Kopenhagen, zoals het op-

zetten van een openbare bibliotheek. In de Kopenhaagse wijk Ves-

terbro komt ze in aanraking met een coöperatieve huishouding die 

haar veel leert op het gebied van sociale samenwerking, vrou-

wenbeweging, handenarbeid en onderwijs.   

 
 
Terug in Nederland 
 
Na haar verblijf in Denemarken keert Meyboom terug naar haar moeder in Den Haag. 

Maar die vertrekt in november 1892 voorgoed naar Batavia, waar inmiddels verschil-

lende van haar kinderen wonen. Meyboom trekt in bij haar oudste broer in Groningen. 

Hayo Uden, vader van twee jonge kinderen, is begin 1892 weduwnaar geworden en 

wordt kort daarna benoemd tot hoogleraar kerkgeschiedenis aan de universiteit aldaar. 

Zij wil hem bijstaan in het huishouden en met de opvoeding van de kinderen. 

 

 

Lezingen  
 
Meyboom schrijft in die tijd over haar ervaringen met de coöperatieve huishouding in 

Vesterbro. In haar weergave speelt één kenmerk van de Deense samenleving de hoof-

drol: de goede verhouding tussen de verschillende standen. Tramconducteurs en win-

kelpersoneel, bijvoorbeeld, worden niet behandeld als ondergeschikten en zij gedra-

gen zich er ook niet naar.  

Onder andere over díe ervaringen verzorgt zij lezingen in binnen- en buitenland. Zij 

valt overigens op door haar uitzonderlijk zware stem. 

 

 

‘Haagsch Damesleesmuseum’ 
  
Veelvuldig verblijft ze in Den Haag. Daar wordt in 1894 door twaalf jongedames uit 

de ‘betere kringen’, waaronder Claudine Bienfait en haar zus, het ‘Haagsch Dames-

leesmuseum’ opgericht. 2  Er  zijn  in  Nederland  nog  geen  openbare bibliotheken en   

  

 
Bjørnstjerne Bjørnson 
rond 1903 
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deelname van vrouwen aan mannenleeskringen is ongewoon. De ‘leesmusea’ zijn 

gelegenheden waar vrouwen ongestoord kunnen lezen, hun horizon verbreden, dis-

cussiëren en gewoon gezellig met elkaar omgaan. Geknipt dus voor Meyboom: zij 

treedt toe als lid en wordt al in het oprichtingsjaar bestuurslid. 3 Onder haar invloed 

wordt de bibliotheek annex leeszaal ingericht en georganiseerd naar het voorbeeld van 

de bibliotheek in Kopenhagen. Ze heeft grote invloed op de aard van de aan te schaf-

fen boeken: naast literaire werken wordt ook een aantal publicaties op sociaal terrein 

aangeschaft. Ze vindt Bienfait aan haar zijde. 4 Meyboom ijvert voor enkele ‘vrij-

plaatsen’ voor vrouwen die de hoge contributie niet kunnen betalen. 

 

 

Vertalingen en artikelen 
 

Meyboom vertaalt veel Scandinavische literatuur. Onder het 

pseudoniem Urda verschijnen haar eerste vertalingen in het 

dagblad Nieuws van den Dag, opgericht in 1870, dat zich de 

volksontwikkeling ten doel stelt. Haar eerste vertaling in 

boekvorm Judas, eene passiegeschiedenis van de Zweedse 

schrijver Tor Hedberg, verschijnt in 1891. 

Van de Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf – Meyboom zal 

haar in 1897 ontmoeten en beide dames zullen met elkaar in 

contact blijven – vertaalt ze onder andere Nils Holgerssons 
wonderbare reis, Christuslegenden, Ingrid, Jeruzalem, Her-
inneringen, Gösta Berling en een kinderbijbel. Sommige van 

deze boeken beleven meerdere herdrukken: 

Gösta Berling rolt minstens acht keer van de 

drukpers! Maar ook Scandinavische schrijvers als Hendrik Ibsen, 

Knut Hamsun en vooral haar favoriete Bjørnstjerne Bjørnson neemt 

ze ‘onder handen’.  

Als vaste vertaalster voor de Scandinavische talen bij uitgeverij 'We-

reldbibliotheek' gaat ze tamelijk eigengereid te werk: passages die 

haar niet aanstaan, laat zij eenvoudig weg. Van Selma Lagerlöfs Gös-
ta Berling, bijvoorbeeld, slaat zij een heel hoofdstuk met natuur-

beschrijvingen over.  

 

In de jaren negentig schrijft Meyboom behalve artikelen in Neerlandia en De Gids 

ook enkele opzienbarende stukken over de organisatie van huishoudelijk werk in het 

Sociaal Weekblad: als vrouwen elkaar meer helpen bij de uitvoering van hun huis-

houdelijke taken, kunnen ze ook hun andere talenten ontwikkelen. Dit thema werkt ze 

nader uit in haar verhalenbundel Vrouwenwerk (1895).  

 

Meyboom is van 1902 tot 1904 redactrice van Lente, een Scandinavisch georiënteerd 

‘ethisch-revolutionair’ weekblad voor meisjes en vrouwen. Het schrijft over de ‘aan-

gename kanten van het leven’, waarbij vooral gedacht moet worden aan muziek, beel-

dende kunst, literatuur en architectuur, terwijl handwerken en mode niet worden verg-

eten. Daarnaast besteedt het blad aandacht aan de arbeiders- en vrouwenbeweging. In 

1904 start Meyboom het blad Scandia. Na het verdwijnen van beide bladen richt ze 

het maandblad Scandinavië-Nederland op.  

 

  

 
Selma Lagerlöf 
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Meyboom is zestien jaar secretaris van de in 1900 opgerichte Nederlandse ‘Coöpera-

tieve Vrouwenbond’ en schrijft over vrouwen en jeugd in het bondsblad De Coö-
perator.  

Het zal geen bevreemding wekken, dat Meyboom zich in die tijd sterk maakt voor het 

vrouwenkiesrecht. 

Ook spiritualiteit heeft haar aandacht: uit het Engels vertaalt ze Het innerlijk leven en 

andere titels van de grondlegger van de Soefibeweging Hazrat Inayat Khan.  

 

 
De Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid 1898 

 
Meyboom neemt met vuur en verve deel aan de discussie rond de pu-

blicatie van de feministische tendensroman Hilda van Suylenburg van 

Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk (1897). 5  Ze steunt de 

schrijfster in haar pleidooi voor betaald werk voor vrouwen en haar 

kritiek op de eenzijdige meisjesopvoeding. Haar artikel De vrouwen-
beweging in Nederland en ‘Hilda van Suylenburg’ in De Gids van 

1898 benadrukt dat het niet gaat om Hilda als kunstwerk maar om wat het boek bij 

vrouwen oproept. 6 Ze schrijft onder andere: 

 

Ik geloof, dat ‘t geheim van de macht van Hilda van Suylenburg hierin ligt: 

ten eerste dat er een menschenziel in schuilt, ‘t Is een stuk van een menschen-

leven; er klinkt de noodkreet door van een hart, dat geleden heeft bij ‘t zien 

van onrecht en grenzenloos lijden, dat ‘niet hoefde’. 

 

En ten tweede, dat het kwam op ‘t juiste oogenblik. Ons land was er rijp voor. 

Voor twintig jaar zou ‘t geweest zijn als de stem van een roepende in de woes-

tijn. Over twintig jaar zou ‘t niet meer noodig zijn. Nu gaf ‘t woorden en vor-

men, - krachtige en treffende! – aan wat er onbewust leefde en woelde in zoo 

menig vrouwenhart. ‘t Was de vonk in het buskruit. En daarom geloof ik, dat 

men de schrijfster geen dienst doet door haar werk te vertalen. Ontneemt men 

aan dit boek ‘t milieu, waarin ze ‘t schreef, de beschaafde losse spreektaal, 

waarin ‘t geschreven is, en brengt men het over in een land, waar de vrouwen-

beweging niet juist zoover is als hier, dan zal men ‘t daar nooit zóó kunnen 

voelen en waardeeren als hier. Niet de wereldliteratuur, maar het hollandsche 

volk is Mevrouw Goekoop grooten dank verschuldigd. 

 

Een jaar later is ze actief in de organisatie van de Nationale Tentoonstelling voor 

Vrouwenarbeid 1898, waarvan Goekoop-de Jong van Beek en Donk de voorzitter is. 

De ‘Kvindernes Udstilling’ van 1895 in Kopenhagen is hét voorbeeld voor de organi-

satrices en Meyboom is daarom een belangrijke informante. 

Zij verzorgt het handgeschreven contact- en mededelingenblad voor alle bij die ten-

toonstelling betrokken vrijwilligsters. Ze is bovenal druk binnen de ‘rubriekcommis-

sie Industrie’. Tijdens de drie maanden die de tentoonstelling duurt, worden ook con-

gressen gehouden: Meyboom spreekt er op het Onderwijscongres.  

In ditzelfde jaar trekt ze in bij Clara Regina Bokkes (1866-1934), de vroegere gezel-

schapsdame van haar moeder. Bokkes woont op dat moment in Den Haag. Meyboom 

en Bokkes zullen tot aan het eind van hun leven samenwonen.   
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‘De wekker’ 
 
Tijdens de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 ontstaat het plan voor 

de oprichting van de ‘Coöperatieve Vereeniging De Wekker’. Dit textielbedrijfje met 

dezelfde naam, dat in 1899 als particuliere onderneming in de Haagse Zeestraat start, 

wordt in 1901 omgezet in een coöperatie. Alle arbeidsters krijgen een vast loon, ont-

vangen een aandeel in de winst en bouwen pensioen op. Meyboom en nog enkele da-

mes die bezield zijn door de coöperatieve gedachte, waaronder Adelaïde Hingst, ne-

men plaats in de Raad van Bestuur. Meyboom hanteert de voorzittershamer.  

De Wekker produceert en verkoopt kunstnijverheid, kleine meubels en kleding. Wat 

dit laatste betreft gaat men steeds meer over op reformkleding: de reformbeweging is 

erop gericht vrouwen eenvoudige, natuurlijk vallende onder- en bovenkleding te laten 

dragen en de ‘gruwelmode’ met haar strak zittende kleding, korsetten bijvoorbeeld, af 

te zweren. In enkele brochures maakt Meyboom er propaganda voor. 

In 1906 wordt een bescheiden winst gemaakt en als de productie van De Wekker op 

haar hoogtepunt is, werken er ongeveer zestig vrouwen. Nog geen twee decennia later 

zal de coöperatie over de kop gaan, ondanks het eigen geld waarmee Meyboom en 

enkele andere idealisten De Wekker proberen te redden. 

 

 

Westerbro 
 

Meyboom gelooft sterk in coöperatie, in sámen een huishouden 

voeren, sámen produceren. Frederik van Eeden met zijn kolonie 

‘Walden’ te Bussum inspireert haar om ook een leefgemeen-

schap te beginnen. Ideeën daarover zet Meyboom uiteen in het 

artikel Een proef in het Sociaal Weekblad van 17 november 

1894. Die denkbeelden groeien en groeien en monden uit in een 

plan. Vanaf het moment dat Antonia Regina, de zus van Clara 

Bokkes, in juni 1901 in Den Haag komt wonen, gaat het ideaal 

van een coöperatieve huishoudvereniging steeds concretere vormen aannemen.  

De reactie op de algemene werkstaking van 1903 brengt Meyboom tot de conclusie 

dat de samenleving op andere grondslagen moet worden gebouwd. 7 Ze wil het niet 

langer bij spreken, schrijven en besturen laten, maar haar visie op een gezonde samen-

leving nu metterdaad gestalte geven. Zij is ervan overtuigd dat mensen met ongelijke 

maatschappelijke functies en inkomens juist bij elkaar gebracht moeten worden in een 

coöperatie. Precies dán komen ieders gaven beter tot hun recht. Als zulke coöperaties 

zich als een olievlek uitbreiden, kan dat de geleidelijke overgang naar een betere sa-

menleving betekenen. 

In mei 1903 verzoeken de initiatiefnemers – dat zijn Meyboom en de gezusters Bok-

kes – de Haagse notaris Pieter Cato Louis Eikendal naar land uit te zien. Er komt 

voorlopig geen reactie. Daarop consulteren de dames Adriaan Goekoop, bekend als 

koper van grote stukken grond in Den Haag en als man die wijken zoals het Staten-

kwartier ontwikkelt. Mogelijk spreekt Goekoop met Eikendal: laatstgenoemde ver-

wijst op 2 juli de dames naar de heer Kruyswijk te Rijswijk die land te koop heeft. 

Verschillende personen wordt gevraagd het beoogde perceel te keuren op zijn ge-

schiktheid voor tuinbouw. Mejuffrouw van Eck laat per brief weten dat zij de grond 

ongeschikt acht voor tuinbouw. Maar dat belet de dames niet om naar de Rijswijkse 

notaris J.W. Schuurman te gaan.  

  

 
Frederik van Eeden 
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Aan de Kleiweg, nu Sir Winston Churchilllaan, 

wordt aan de ‘dorpse’ kant van de weg, onge-

veer tegenover de plek waar zich op dit moment 

de Algemene Begraafplaats (1916) bevindt, een 

stuk land aangekocht van ongeveer anderhalve 

hectare. Aan architect Theo Rueter (1876-1963) 

wordt gevraagd een viertal huizen te ontwerpen. 

Hij kent het klappen van de zweep, want voor 

een soortgelijk project, een commune of ‘kolonie’ van de ‘Internationale Broeder-

schap van Christen-Anarchisten’ te Blaricum, ontwerpt hij de behuizing en bedrijfs-

gebouwen. 

‘Na deze voorbereidende maatregelen werd de Vereeniging opgericht’, schrijft Mey-

boom in haar Inleiding op het eerste notulenboekje. 8 Dat is op 6 oktober 1903. Op-

richters van de ‘Coöperatieve Huishoudvereeniging Westerbro’ zijn Meyboom en 

Clara en Antonia Bokkes. Staatcourant nr. 258 van 4 november 1903 meldt het heuge-

lijke feit en drukt de statuten af. En waarom krijgt de vereniging de naam Westerbro? 

Omdat Meyboom dierbare herinneringen heeft aan haar ervaringen met het gemeen-

schapsleven in de Kopenhaagse wijk Vesterbro. 

De dag erna, 7 oktober, vindt de eerste vergadering plaats. Een derde Bokkes, Christi-

ne Frederica, treedt meteen toe als lid. Meyboom wordt tot presidente gekozen, Anto-

nia Bokkes gaat voor de centen zorgen – later zal zus Christine die taak overnemen – 

en zus Clara wordt secretaris. In de vijfentwintig jaar dat Westerbro bestaat, zal Mey-

boom voorzitter en Clara Bokkes – met een korte onderbreking als penningmeester – 

secretaris blijven.  

Met het voorbeeld van coöperatie De Wekker in het achterhoofd, wordt tijdens de-

zelfde vergadering nog besloten tot de aankoop van een breimachine. Spoedig daar-na 

zal Clara Bokkes naar Amsterdam gaan om op zo’n machine te leren breien. 

Meyboom koopt op 6 november 1903 de benodigde grond voor ƒ 5.055 met daarop 

een hypotheek van ƒ 2.500 à 4% rente per jaar. Ze betaalt de notaris op 10 november. 

Mogelijk komt een groot deel van het benodigde geld van haar broer prof. dr. H.M. 

Meyboom en mag Margaretha daarvan het ‘vruchtgebruik’ hebben. Enkele jaren later 

wordt zekerheidshalve notarieel vastgelegd, dat na haar overlijden ƒ 6.620,25 terug 

moet vloeien naar de professor of zijn erfgenamen. 

Het bouwen kan nu beginnen. De architect krijgt groen licht. Clara Bokkes betaalt 

hem de eerste termijn: ƒ 4.300. Ook haar zus Tonia leent een bedrag aan de vereni-

ging.  

 
 

Opbouw 
 
De coöperatie start met zo’n zes leden. Voor 

werk in de tuin – wat geteeld wordt dient voor 

eigen gebruik, maar ook voor de verkoop – 

meldt zich spoedig het eerste proeflid, ‘tuin-

baas’ B. Althuis. Op het terrein worden in 

korte tijd vier woningen en een ‘waschhuisje’ 

gebouwd langs een laan die haaks op de Klei-

weg staat. Een brug is nodig om op de laan te 

kunnen komen.  In juli 1904 worden de huizen  
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en de brug opgeleverd. Dan pas kan de coöperatieve vereniging écht beginnen.  

De woningen in Westerbro worden in de eerste plaats bewoond door de vaste leden 

van de coöperatie, zoals Meyboom, haar broer L.S.G. Meyboom – hij zal gratis de ad-

ministratie doen – en de gezusters Bokkes.  

De gemeenschappelijke woonkamer bevindt 

zich in het eerste huis met daarachter de stu-

deerkamer van Meyboom. Ze vertaalt er 

boeken van Selma Lagerlöf, schrijft er haar 

eigen boek Van en over liefde en artikelen 

voor De Coöperator en andere tijdschriften. 

Ze ontvangt er aspirantleden en geeft er 

Deense les. Al vrij spoedig zal dit vlak bij 

de Kleiweg gelegen huis ook als rusthuis 

voor zieken gaan dienen.  

Het tweede huis heeft een mooie, ruime 

woonkamer waarin Meyboom haar familie-

leden en overige gasten ontvangt. Iedereen die behoefte heeft aan goede raad of ge-

woon een praatje wil maken, kan er ook terecht. De drempels bij Meyboom zijn laag. 

In haar huiskamer worden soms belangrijke bijeenkomsten gehouden, bijvoorbeeld 

als er een nieuwe organisatie wordt opgericht.  

De leden van de coöperatie bewonen overwegend de derde woning, terwijl pension-

gasten gehuisvest worden in het laatste en vierde huis. Voor Westerbro zullen deze 

zogenaamde ‘pensionnaires’ de voornaamste bron van inkomsten worden.  

 

Er is, verspreid over de woningen, voorzien in ruimten voor activitei-

ten die héél de gemeenschap betreffen, zoals een keuken of ‘spijs-

kokerij’ en een eetkamer voor de gezamenlijke maaltijd en koffie- en 

theepauzes. In de ‘wasscherij’ worden op een gegeven ogenblik ban-

ken aangebracht, zodat de ledenvergaderingen er gehouden kunnen 

worden.  

Naast de tuinderij komen er in korte tijd nog meer bedrijfjes: een bak-

kerij, imkerij en naaiatelier. De bakkerij verkoopt in het begin haar 

producten via ‘brooddepots’, onder andere bij de groentehandelaren 

Mikkes en Krul.  

De producten die met de breimachine worden vervaardigd, verkoopt 

men aan de winkelcoöperatie ‘De Eendracht’ te Amsterdam.  

Op het terrein verschijnen ook nog een schuur en een kippenhok. De 

schuur bestaat uit twee gedeelten: het eerste deel dient voor het dro-

gen van de was, in het tweede gedeelte worden levensmiddelen opgeslagen en bevindt 

zich het gereedschap.  

Eerst met een handkar en later met paard-en-wagen wordt de opbrengst van het land 

voor verkoop naar de veiling maar vooral naar de markt gebracht en wordt brood aan 

klanten gesleten.  

In Westerbro is zuinigheid troef: veel benodigdheden zijn tweedehands, zoals de wa-

gen voor het vervoer van groenten en brood en de ‘stoomkoker’ waarmee men brood 

bakt. Op dure reparaties bespaart men door Althuis in te schakelen. Hij blijkt een ma-

nusje-van-alles. Levensmiddelen voor eigen gebruik koopt men zo scherp mogelijk in, 

melk bij ‘De Landbouw’, kleine kazen en petroleum bij de Handelskamer enzovoort. 

Deze bedrijven zijn meestal coöperaties. De coöperatieve gedachte loopt immers als 

een rode draad door de ideologie van Westerbro. 

  

 
Studeerkamer van Meyboom te Westerbro 

 

 
Er wordt ook noten-
spijs verkocht. 
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Journalistieke aandacht 
 
Vrij spoedig na de start komt Westerbro in het nieuws. Met behulp van een journalist 

maken enkele belangstellenden – zij zijn de, overigens onbekende, ‘wij’ in de kader-

tekst hieronder – kennis met dit nieuwe fenomeen. 9 Hun brief wordt hieronder in zijn 

geheel afgedrukt, omdat hij uitstekend illustreert waar het de commune om te doen is. 

 

 
 
Een kleinschalige commune 
 
Leden stromen bepaald niet toe. Het verhaal gaat, dat Westerbro vooral hoofdzakelijk 

kunstenaars en idealistische jongeren aantrekt. Maar onduidelijk is wie dat dan zijn. 

Van twee kunstenaars is het bekend: de notulen noemen Johan Briedé en een andere 

bron Vilmos Huszár. 10 Westerbro wordt vooral bewoond door ongehuwde vrouwen. 

Men wil de commune klein houden. 

Aspirantleden, zo staat in het huishoudelijk reglement te lezen, moeten gezond van lijf 

en leden zijn – men moet een gezondheidsattest overleggen – en geschikt voor het 

werk in Westerbro. Ze zijn een jaar op proef, maar mogen wel meteen op het terrein 

wonen. Na één jaar beslist de ledenvergadering of de proefpersoon als vast lid wordt 

aangenomen. Dat laatste is niet vanzelfsprekend. Een voorbeeld: begin maart 1909 

meldt een zekere Jan Kolster zich als leerling voor werk op het land aan. Maar al snel 

meldt tuinbaas Althuis, die met vrouw en ‘kleine Jan’ in Westerbro woont, dat hij 

voor het landbouwwerk te zwak blijkt. 

Wie voor de coöperatie werk verricht, wordt geacht ƒ 1 per dag te verdienen. Daarvan 

gaat 9/10 in de algemene kas. Vaste leden die buíten de gemeenschap werken, moeten 

eveneens hetzelfde deel van hun verdiensten in de algemene kas storten. Pensiongas-

ten en zij die rust zoeken of van een ziekte willen herstellen betalen voor hun verblijf 

in Westerbro. 

 

Westerbro. 
In een Haagschen brief aan de Opr. Haarl. 
Ct. wordt geschreven: 
      ,,Wij bezitten niet ver van Den Haag, in Rijswijk, een noviteit op het gebied van modern coöperatiewezen, waarmede 
wij, na al de overredingsgaven van den vasthoudenden journalist te hebben in werking gesteld, met moeite kennis heb-
ben mogen maken. Het geldt de stichting ,,Westerbro’’, een in coöperatie werkende huishoudvereniging, die van het 
beginsel uitgaat, dat het al heel dwaas is, dat in 20 gezinnen, 20 menschen bezig zijn hun potje te koken, bandjes uit te 
halen, stukken in broeken, pardon …. Pantalons te zetten, waar in associatie saam verbonden, één persoon zich met de 
keuken kan belasten, een ander persoon de zorg voor de wasch op zich kan nemen, terwijl weer een derde voor het 
verstellen van ondergoed kan zorgen. Wij zien dus: een stichting in den geest van Walden, maar met grooter waarborgen 
voor persoonlijke vrijheid, daar ieder zijn eten uit de gemeenschappelijke keuken aan huis gezorgd krijgt, al wonen dan 
ook allen saam op het coöperatie-terrein. Een bezoek daar ter plaatse gaf ons getuigenis van de vriendelijke samenwer-
king, die bij ,,Westerbro’’ voorzit en de kennismaking met de voorzitteres der coöperatie, de bekende translatrice mejuf-
frouw Meyboom, de overtuiging, dat de zaak en haar beginselen in energieke handen is. Het ledental moge al klein zijn, 
het aantal aangesloten familiën nog gering zijn, juist dat, wat er achter deze coöperatieve huishoudvereeniging zit, lijkt 
ons al zeer bijzonder sympathiek; wij meenen de ethische beteekenis der stichting, die door bovenomschreven samen-
werking de huishoudelijke taak der moeder verlicht, waardoor deze het zwaartepunt van haar bezigheden kan verplaatsen 
op de opvoeding van haar kinderen, welke betere opvoeding zal leiden tot een toestand, die met klemmenden eisch zijn 
recht van bestaan doet gelden in onze dagen, nu de perversiteit van het kind grooteren omvang gaat aannemen en nu, 
zooals wij dezer dagen uit den mond van een Haagsch dokter hoorden de geheime kliniek zich helaas ! ook al moet gaan 
mengen in de kinderwereld, die volgens getuigenis van mijn zegsman langs den weg van danscursussen, flirt, Kurhaus 
en badmondaniteit, mooi en route is naar de degeneratie op bedenkelijke schaal. 
      Daarom – vooral met het oog op breederen grondslag voor opvoeding der kinderen door de ouders – is ons de stich-
ting ,,Westerbro’’ bij voorbaat reeds sympathiek en komt het mij wenschelijk voor met het bestaan en streven dier 
stichting mijn lezers en lezeressen bekend te maken. 
      Het opent een nieuwe baan op den weg, die voert naar gezond-sociale economie en ethisch-moreele verbetering van 
het zieleleven onzer jongeren, die – wij zeiden het reeds vroeger – verre dienen te worden gehouden van wat verontrei-
nigen en bezoedelen kan, waar gebrek aan ,,moraal op straat’’ afbreekt, wat vaak een edele moederfiguur heeft opge-
bouwd. 
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Westerbro verdient vooral aan pensiongasten, die ƒ 2,50 per dag betalen of minder als 

ze langer dan veertien dagen blijven. Enkele internen van de middelbare tuinbouw-

school voor meisjes ‘Huis te Lande’ en Delftse studenten maken er gebruik van. 

Meyboom schrijft zelfs de ‘Deensche Vrouwenvereeniging’ aan om ‘pensionnaires’ te 

leveren! Door haar vroegere contacten in Kopenhagen komen enkele Denen deze kant 

op. Al vanaf het begin overweegt men het aanbouwen van extra kamers om meer pen-

siongasten te kunnen huisvesten. 

Voor het aantrekken van zieken om in Westerbro te herstellen worden prospectussen 

gedrukt en naar artsen in de omgeving gestuurd. De eerste gast arriveert in 1911: de 

kunstenaar Johan Briedé. Hij is oververmoeid. De eerste patiënt  is ene mejuffrouw 

Besner. Zuster Catharina Helena Vernède, die in Westerbro woont, verpleegt de zie-

ken. 11  

 

Alle inkomsten komen uiteindelijk in één pot terecht. Er wordt gezamenlijk over de 

besteding ervan beslist. Want vanuit de algemene kas wordt praktisch alles betaald. 

Vaste leden hebben kost en inwoning. Daar staan bepaalde bedragen voor. Een voor-

beeld uit 1909: ontbijt 5 cent, koffie 5 cent, middagmaal 20 cent, thee 2 cent, vuur en 

licht 5 cent en voor de was 5 cent. Te zamen 0,42 cent. Leden ontvangen hun mid-

dagmaal uit de gemeenschappelijke keuken. Voor de overige maaltijden mag men, tot 

het vastgestelde bedrag, zélf brood, boter enzovoort kopen. Daarnaast ontvangt ieder 

lid per week 50 cent aan kleed- en zakgeld. Ook huisvesting, de was, verwarming, 

verlichting, water, ziektekostenverzekering, overige verzekeringen – de begrafenis-

verzekering valt hier buiten – en belasting worden vanuit de algemene kas betaald. 

Hetzelfde geldt voor meubilair, linnengoed en overig huishoudtextiel. 

Er zijn mensen van buiten die voor de commune betaalde arbeid verrichten. Hun loon, 

per geval vastgesteld, wordt eveneens uit de algemene kas betaald.  

 

In theorie krijgt ieder vast lid bij winst een gelijk deel. Maar in de praktijk valt er niet 

veel te verdelen, omdat er steeds tekorten zijn. Bij verlies op de aandelen die leden in 

de vereniging hebben, vindt de leiding het vanzelfsprekend ze nieuwe te laten kopen. 

Meyboom en de gezusters Bokkes, maar soms ook derden, geven constant het ‘goede 

voorbeeld’ door leningen of deposito’s aan de vereniging te verstrekken. 

 

Leden en gasten die gezamenlijk de maaltijd gebruiken, moeten zich schikken naar de 

democratische leefregel die voorschrijft dat 'bourgeois en arbeiders' samen aan tafel 

zitten. De sfeer is over het algemeen goed. Soms is er onderlinge wrevel, maar 'tante 

Greet' weet steeds weer vrede te stichten. Ze heeft er een fijne neus voor. Zo merkt ze 

in september 1906, net terug van een reis naar Noorwegen, dat er bij de proefleden 

opgekropte grieven zijn. Daarom roept ze die bijeen en drukt hen op hun hart voort-

aan hun grieven direct in de vergadering te uiten.  

 

Leden kunnen er ook voor kiezen het middagmaal in eigen woning te genieten. In dat 

geval wordt vanuit de centrale keuken het eten door zakkendragers dan bij hen thuis 

bezorgd. 

In Westerbro wordt ook ‘geestelijke voedsel’ verstrekt: er circuleren leesmappen en er 

wordt regelmatig op de vrijdagavond ‘open huis’ gehouden met lezingen en discussies 

over wetenschap, kunst, recht, naastenliefde, wijsheid, vroomheid enzovoort.  
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In korte tijd draait de commune op volle toeren. Toch kiezen de leden niet voor uit-

breiding. Zij geloven, dat een kleine groep levensvatbaarder is dan een groep die al-

maar groeit. ‘Door één kleine groep die slaagt wordt de beweging goed bevorderd, en 

men besluit liever één vogel in de hand te houden dan 10 in de lucht’, staat in de notu-

len van 22 april 1905 te lezen. 

 

 

‘Nederlandse Coöperatieve Bond’ 
 
De commune is dus klein. Desondanks, misschien wel dankzij, sluit zij zich aan bij de 

Nederlandse Coöperatieve Bond. Die houdt op 25 oktober 1912 haar algemene verga-

dering te Rotterdam. Meyboom gaat er als stemhebbende afgevaardigde van Wester-

bro naar toe. Het jaar daarna is die vergadering te Arnhem. De afgevaardigden wor-

den officieel door het stadbestuur ontvangen. Meyboom en haar communegenoten 

zien in deze geste een erkenning van hun coöperatieve huishouding. 

In 1921 fuseren de Nederlandse Coöperatieve Bond – Meyboom is er op dat moment 

bestuurslid van – en de Bond van Nederlandse Arbeiderscoöperaties onder het vaan-

del van neutraliteit ‘die alle kleuren in zich verenigt’. Meyboom schrijft: ‘Ik voelde 

diep de groote beteekenis daarvan. Onze liefde voor de beweging overwon vooroorde-

len, wierp scheidsmuren om. Over de verschillen in levensopvatting en inzicht heen 

had ze ons leeren vinden, wat ons allen verbond’. 12 

 

 

Notulenboekjes 
 
Een belangrijke bron voor de hier gepresenteerde geschiedenis van Westerbro zijn de 

notulenboekjes. Minstens twee zijn er bewaard gebleven. Het eerste, getiteld De Ge-
schiedenis van Westerbro, bevindt zich in het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis (IISG) te Amsterdam. 13 Het omvat de eerste vier jaren van Westerbro, 

van 7 oktober 1903 tot en met 23 november 1907. Onder de titel Inleiding vermelden 

de eerste bladzijden puntsgewijs de voorgeschiedenis van Westerbro. Daarna volgen 

de ‘echte’ notulen. Een bloemlezing daaruit: op 26 november 1905 wordt Meyboom 

door de ledenvergadering gemachtigd om naar een openbare vergadering te gaan waar 

werklieden zullen beraadslagen over het oprichten van een verbruiksvereniging voor 

brandstoffen. Indien nuttig zal Westerbro toetreden. Inkopen bij coöperatieve instel-

lingen is immers vaak goedkoper. Wat daadwerkelijk wordt opgericht is een kleine 

spaarinrichting, ‘Eerbied voor het gezag’ geheten. 

Een tweede voorbeeld: de financiën in Westerbro zijn constant een bron van zorg. 

Omdat de verdiensten aan de verkoop van eígen producten vaak te traag binnenkomen, 

koopt Westerbro benodigdheden noodgedwongen op rekening, zoals meel en vlees. 

Zelfs dokters moeten op betaling wachten! Daarom kom je in de notulen zinsneden 

tegen als ‘M. Meyboom wacht geld uit Denemarken, waarvan de slager zal worden 

afbetaald’ en ‘De Ver: is steeds arm en de presidente hoopt, dat de hemel een pensi-

onnaire zenden zal’. Om de financiering gezonder te krijgen, wordt een bonnenstelsel 

ingevoerd: voortaan geen betaling of ontvangst meer zonder bon. Op 27 januari 1906 

besluit de vergadering voortaan alles contant af te rekenen. Niet veel later – het is al 

ter sprake gekomen – wordt het besluit genomen ieder van de leden vanuit de algeme-

ne kas een vast bedrag te geven waarmee ze hun eigen kleding kunnen kopen, ingre-

diënten voor het ontbijt enzovoort.  
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Bovendien wordt er herhaaldelijk bezuinigd. Men besluit bijvoorbeeld minder vlees te 

gaan eten. En hoewel Meyboom in de vergadering van 12 mei vraagt een schot te mo-

gen laten aanbrengen om in eigen huis een kleedkamertje af te scheiden, bedenkt ze 

zich en blijkt een week later genoegen te nemen met een scherm en een gordijn.  

 

Stadsarchief Delft bewaart het tweede ‘schriftje met harde 

kaft’ getiteld Notulen Westerbro deel II. 14 Het begint op 

20 november 1907 en eindigt op 4 maart 1916. Vergeleken 

met het eerste boekje is het een herhaling van zetten. Een 

bloemlezing: in 1907 en enkele jaren daarna worden de 

ledenvergaderingen, hoewel onregelmatig, net zo frequent 

gehouden als in de beginjaren, gemiddeld een keer per 

week. Maar op den duur vergadert alleen nog het dagelijks 

bestuur. En dat doet het steeds sporadischer, want men 

blijkt in de wandelgangen de zaken sneller af te kunnen 

handelen. 

Nog een voorbeeld over wéér die pecunia: ook ná 1907 

blijft de bekostiging van de commune een bron van zorg. 

Om geld te besparen worden reparaties goedkoop uitge-

voerd. Als er in de vergadering geklaagd wordt over lekkende ramen, wordt door het 

lid dat toezicht houdt op de bouw geadviseerd ‘de ruiten aan te smeren met stopverf 

en onderaan buiten een stuk lood op de vensterbank te spijkeren’.  

 

 

Egalitarisme en pietluttigheid 
 
Uit beide notulenboekjes doemt vooral dít beeld op: de ledenvergadering is egalitair 

en de kleinste punten komen aan de orde. Meyboom staat niet boven de wet en vraagt 

altijd instemming, ook als het zaken betreft van meer persoonlijke aard. Voor contac-

ten met schrijvers waarvan ze werk vertaalt, reist ze regelmatig naar Scandinavië en in 

de vergadering van 22 september 1906 vraagt ze of haar recente reis vergoed kan 

worden met als argument dat de inkomsten uit haar artikelen ten bate van de vereni-

ging komen. De vergadering stemt in. 

Over de kleine punten die tijdens de vergadering ter sprake komen, kan men een boek 

vol schrijven. Een bloemlezing: schaffen we een snijbonenmolen aan? En een rek 

voor de broodbussen? Moeder Althuis 

blieft geen ei meer. Antonia Bokkes, door-

gaans Tonia genoemd, vraagt een hor voor 

het kelderraam. ‘De Landbouw’ wil geen 

melk meer leveren omdat Westerbro te 

weinig afneemt. ‘Met de verkoop van Wal-

dens beschuit zal de bakkerij ophouden’. Er 

dient een besluit genomen te worden over 

de aanschaf van een vatenkwast. Water-

kannen moeten er komen. Inmaakpotten zijn hard nodig. Het fröbelen van ‘kleine Jan’, 

de zoon van vader en moeder Althuis, is misschien wel het meest sprekende voor-

beeld. De notulen van 14 juli 1906 vermelden: ‘Eindelijk wordt besloten te informe-

ren wat de freubelklasse van mej. Keuchenius kosten zou. Is dat niet te duur dan zijn 

allen ‘t erover eens dat kleine Jan daar noodig heen moet omdat het gebrek aan om-

gang met kleine kinderen hem stouter maakt dan hij anders wezen zou’. 

  

 
Notulenboek II wordt bewaard 
door Stadsarchief Delft 

 

 
Ter vergadering komen de kleinste punten aan de orde 
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Klachten over communeleden komen eveneens ter sprake: op 1 februari 1908 is een 

zekere Louise onderwerp van gesprek. Zij heeft geen ‘gevoel voor zindelijkheid’. Be-

sloten wordt ‘haar ernstig onder handen te nemen en nog 6 weken proeftijd te geven’ 

en als zij in die periode geen verbetering toont ‘moet zij met Mei vertrekken’. Later 

blijkt, dat er enige vooruitgang is, mede dankzij gesprekken die Meyboom met haar 

voert: ze mag blijven. 

Soms blijken communeleden niet goed in hun vel te zitten, bijvoorbeeld de al eerder 

genoemde Tonia Bokkes. Zij zwaait de scepter in de ‘spijskokerij’ oftewel de keuken. 

Eind mei 1913 wordt het haar teveel. Zij vertrekt voor een rustkuur naar Rhijngeest. 

De arts die haar behandelt, vermoedt dat er meer aan de hand is en raadt Tonia, tegen 

haar eigen wens in, aan niet terug te keren. Het bestuur probeert haar werkzaamheden 

te verlichten door een koelkast aan te schaffen voor bederfelijke waren als boter en 

melk, zodat ze niet steeds naar de kelder hoeft te lopen. Of het helpt, vermelden de 

notulen niet. 

 
 
Frederik van Eeden 
 

De Nederlandse schrijver en psychiater Frederik van Eeden is bekend vanwege zijn 

commune Walden die gebaseerd is op gemeenschappelijk grondbezit, zich vooral op 

tuinbouw richt en dient als rustoord voor psychiatrische patiënten. 15 

In september 1901 heeft Van Eeden de Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit 

(GGB) opgericht met de bedoeling om voor andere communes land te kopen waarop 

productie- en verbruikscoöperaties van arbeiders zich gemakkelijker kunnen vestigen. 

De spoorwegstaking van 1903 met de vele arbeiders die ontslagen worden blijkt een 

stimulans voor hem om in Amsterdam de verbruikscoöperatie ‘De Eendracht’ op te 

richten. 

 

Van Eeden is voor Meyboom al van jongs af een rolmodel. Tijdens haar Rijswijkse 

periode heeft ze regelmatig contact met hem. Hij noemt ‘de beschavende invloed van 

een hoogstaande vrouw’ de oorzaak van het succes van Westerbro.  

Op 25 mei 1906 bezoekt Van Eeden Westerbro. Hij vertelt, dat men op Walden van 

plan is zelf het graan te gaan malen. In dát geval is Westerbro bereid meel van Wal-

den te betrekken, repliceert Meyboom.  

Van Eeden merkt ook op, dat veel gelijkstemde coöperatieve groepen zich niet bij de 

GGB aansluiten, omdat ze teveel controle door het hoofdbestuur vrezen. Hij vindt, dat 

Westerbro dat nu juist wél moet doen: ‘De bedoeling is alleen te zorgen dat de groe-

pen niet een leven in weelde voor zich zelf zullen stellen boven ‘t groote doel van de 

G.G.B.’ 16 

Het is gissen waar de beide communeleiders het nog méér over gehad hebben. Mis-

schien over welke leiderschapsstijl de beste is voor een commune: de geduldige, mee-

levende en invoelende stijl van Meyboom of de meer directe, autoritaire van Van 

Eeden? De problemen op Westerbro zijn in ieder geval te verwaarlozen in vergelij-

king met die op Walden. Heeft dat Van Eedens jaloezie gewekt? Of heeft Meyboom 

kritische vragen gesteld aan Van Eeden? Bijvoorbeeld over de ideale grootte van een 

commune? In ieder geval schrijft hij Meyboom enkele maanden later een brief die er 

niet om liegt. Een citaat: 

 

En ik raad u aan uw eigen oordeel op te schorten totdat u een grootere organi-

satie, een lichaam van bv. 200 personen tot stand heeft gebracht. Om veel per- 
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sonen zuinig en productief te laten samenwerken is strenge controle, streng 

beheer en onverbiddelijke uitzetting van den nalatige een absoluut vereischte. 

Gesteld zelf dat u het wonder verrichtte zonder gestrengheid, alleen door 

voorbeeld en goede zorg en vermaning, – dan nog zou dat niets bewijzen, 

want zulke engelachtige begaafde en geduldige leiders zijn er toch niet méér te 

vinden, en men kan er niet op rekenen. 17  

  

Een jaar later gaat De Eendracht failliet. Oorzaak is het slechte management van Fre-

derik van Eeden: hij neemt teveel mensen aan en doet vrijwel niets om diefstal te 

voorkomen. Uit eígen zak stelt hij gedupeerde leden schadeloos en lost schulden af. 

Hierdoor komt hij financieel in de problemen en moet Walden verkopen. Einde ver-

haal van wat Meyboom consequent een ‘proef’ noemt. 

 

Het IISG bewaart een door Meyboom geschreven concepttekst, getiteld Over Frede-
rik van Eeden en zijn sociale werk. 18 Dit nooit gepubliceerde artikel is niet gedateerd, 

maar uit een zinsnede is op te maken, dat het ná 1918 geschreven is. Meyboom 

schrijft: ‘De gemeenschapszin groeit langzaam; maar zeker. Zelfs de gruwelijke we-

reldoorlog deed haar sterker groeien.’ 19 Zij blikt terug op Fredrik van Eeden en zijn 

idealen. Meyboom heeft hem nog steeds hoog zitten: ‘En we voelen in hem den Vader 

van onze beweging in Holland, de beweging, die we liefhebben en waarin we ge-

looven’. 20 Maar zij is ook kritisch op Van Eeden, die volgens haar in het begin van 

zijn ‘proef’ op Walden te filantropisch is en mensen teveel op anarchistische basis laat 

werken: ‘Als medewerkers nam hij velen aan, die ongelukkig of zwak waren in de 

hoop ze op Walden gelukkiger of sterker te maken. Nu weet hij, dat alleen gezonde, 

bekwame mensen zulk een proef financieel kunnen doen slagen’. 21  Meyboom 

schrijft: ‘Wij allen hebben geleerd door de ervaringen van Van Eeden en trachten het 

werk voort te zetten, wèl wetend ver van het ideaal verwijderd te zijn’. Aspirantleden 

in Westerbro moeten én vakbekwaam zijn én een gezondheidsattest overleggen. Maar 

de praktijk is weerbarstig, zoals we al gezien hebben en nog zullen zien. 

 

 
Schrijfwerk en bijeenkomsten  
 
In de eerste jaren te Rijswijk is Meyboom bijna uitsluitend met haar ‘kroonjuweel’ 

bezig. Weinig tijd houdt ze over voor andere zaken, zoals schrijven en lezingen hou-

den. Om meer aan dit soort activiteiten toe te komen, zoekt ze iemand die een deel 

van haar huishoudelijk werk op zich kan nemen en daarvoor tegen een sterk geredu-

ceerd tarief ‘pension krijgt’. 

Tot aan het eind van haar leven blijft Meyboom 

lezingen geven, soms zelfs cursussen, zoals in 

1926 een cursus van veertien 

lezingen over het belang van   

coöperaties aan de Coöperatie-

ve Vrouwen Propaganda Club 

te Delft. Over de tweede lezing 

met als titel De Groothandel vermeldt het sociaal-democratisch 

dagblad Voorwaarts van 19 september 1926: ‘De cursus is vrij 

toegankelijk voor alle vrouwen, die hierbij dan ook worden opge-

wekt in grooten getale deze belangrijke lezing te komen bijwonen’. 
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En ze blijft schrijven, meestal artikelen. Begin jaren twintig schrijft ze Van en over 
liefde, dat minstens drie drukken beleeft. 22  

Het boek, in de vorm van een briefwisseling tussen meerdere personen, opent met een 

‘aanbevelingsbrief’ van Albert Verwey vanuit Noordwijk. De moeders Jans en Mary, 

tevens zussen, schrijven elkaar het vaakst. Ze gaan over de opvoeding van hun kinde-

ren van jongsaf tot en met volwassenwording, verloving en huwelijk. Beide moeders 

– lees: Meyboom – geven de liefde in die opvoeding een centrale plaats. Ze willen de 

kinderen vóór alles begrijpen, beseffen dat bepaalde inzichten en gedragingen in deze 

jonge levens tijd moeten krijgen om te rijpen, tonen geduld, stellen begeleiding boven 

dwang en gaan met de kinderen veelvuldig in gesprek om ze van binnenuit tot een 

beter inzicht en het gewenste gedrag te laten komen. Voor díe tijd zeker een vooruit-

strevende opvoedkundige aanpak, hoewel die uiteraard ook tijdgebonden is. Zo 

echoot iets van de Rein-Leven-Beweging, die in 1920 bepaald nog niet uitgedoofd is, 

door in een zinsnede als ‘onrein is díe liefde die alleen op het lichaam en niet op de 

ziel gericht is’ en in het volgende citaat uit een brief van Jans aan haar zus Mary over 

het ‘opvoedkundig gesprek’ dat ze met haar al ‘te zinnelijke’ dochter Nora gehouden 

heeft: 

 

Ik vertelde haar toen, waarom ik haar zoo weinig vleesch gaf en nooit scherpe 

kruiden of iets waar alcohol in was; waarom ze op een hard bed met een open 

raam sliep en waarom ik haar ‘s avonds rustig hield en niet wou, dat ze dan 

opwindende boeken las; waarom ik haar lectuur zoo streng naging, en waarom 

ik zoo graag had, dat ze ‘s morgens vroeg op stond en zich frisch baadde en 

waschte. 23 

 

In Van en over liefde treffen we eigenlijk de ‘moeder’ van Westerbro aan, met een 

sterke, eígen missie, maar ook met liefde en veel geduld in de omgang met anderen. 

Zij leeft haar boodschap eerder vóór dan dat ze die verkondigt: Meyboom doet ge-

woon mee met de afwas na de gezamenlijke maaltijd, vertelt sprookjes aan de kin-

deren van Westerbro, heeft een feilloos gevoel voor leden in de gemeenschap waar 

iets mee is, zoekt ze op, biedt een luisterend oor en probeert samen met hen tot een 

oplossing te komen. Het gaat om ‘het scheppen van een atmosfeer van steeds zuiver-

der menschenliefde, waar alle mensen in opbloeien als planten in de zon’ (Van en 
over liefde, pagina 82). 

 

‘s Avonds, in de stilte die valt na een drukke werkdag, schrijft Meyboom in haar stu-

deerkamer vooral teksten voor tijdschriften. Veelzeggend is haar ingezonden brief in 

OPWAARTS, ORGAAN VAN DEN BOND VAN CHRISTEN-SOCIALISTEN van vrij-

dag 18 mei. 24 Daarin schrijft ze onder andere: ‘Gemeenschappelijk bezit der produc-

tiemiddelen en gemeenschappelijk verbruik der voortbrengselen is ook ons doel’. 

Daarna oefent ze stevige kritiek op de maatschappij van haar tijd en somt vier vormen 

van onrecht op. Het is onrecht dat: 

§ ‘de een overvloed heeft van stoffelijke en geestelijke goederen en de ander te wei-

nig’, 

§ men rente en dividend op aandelen int en ‘zoodoende de vruchten van anderer 

arbeid’ neemt ‘zonder er hun iets voor in de plaats te geven’, 

§ de een teveel en de ander te weinig werk heeft en 

§ mensen ‘die goeden handenarbeid verrichten, worden beschouwd als wezens van 

lager orde dan hoofdwerkers’. 
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Onder de titel Wij zoeken geestverwanten verschijnt een half jaar later een soortgelijke 

tekst in EENHEID, Weekblad voor Maatschappelijke en Geestelijke Stroomingen. 25 

Beide keren eindigt Meyboom haar tekst met een oproep aan lezers die dezelfde vor-

men van onrecht ontwaren naam en adres aan haar door te geven, zodat ‘we dan kun-

nen probeeren elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen’.  

Het heeft effect. Voor een gedachtewisseling komen mensen naar Westerbro, tien in 

1917 en veertig op zondag 4 augustus 1918. Op die zondag zet Meyboom uiteen hoe 

Westerbro al veertien jaar werkt in ‘anti-kapitalistische, communistische richting’. In 

het verslag valt ook de term ‘productieve associatie’. Daarmee doelt men op mensen, 

waar ook woonachtig in Nederland, die hetzelfde beroep uitoefenen en dat mogelijk 

sámen willen doen. Daartoe wordt een adreslijst samengesteld zodat men contact met 

elkaar kan opnemen. 

 

Naast schrijven participeert Meyboom, die hartstochtelijk de verbinding zoekt, in be-

wegingen waarin veel ‘geestelijke stromingen’ samenkomen, zoals de Broederschaps-

federatie. Theosofen, spiritisten, esperantisten, geheelonthouders, vegetariërs en Rein 

Levenden vinden er onderdak. In haar woonkamer vindt de oprichtingsvergadering 

plaats.  

Dominee A.C.H. Boissevain schrijft er dit over: ‘De Federatie is geboren op Hemel-

vaartsdag 1918. Buiten straalde de zon op de bloeiende vruchtboomen; de vogels 

zongen om ‘t huis en de lucht was vol gloed en geuren; in de kamer waren ongeveer 

veertig mensen bijeen, die elkaar maar weinig kenden; ieder vertegenwoordigde een 

andere geestelike stroming’. 26  

 

In 1924 wordt in Gent het Internationaal Coöperatieve Vrouwengilde opgericht. Mey-

boom vertegenwoordigt Nederland als één van de tien betrokken landen. Ze wordt be-

stuurslid. In het verslag van het congres schrijft ze: ‘Wij begonnen met het gekozen 

Bondslied: de Internationale der Moeders in ‘t Esperanto te zingen. Ernstig en plech-

tig klonk dat lied door de zaal’. 27 

 

 

Weinig succes 
 
In 1917 schrijft Meyboom optimistisch: ‘De weg naar recht en broederschap is moei-

lijk want het is een strijd tegen het eigen egoïsme, maar wij weten na 13 jaar dat het 

mogelijk is’. 

Maar Westerbro wordt geen succes. Uit beide notulenboekjes blijkt de bakkerij een 

constante bron van zorg. Men bereidt brood met een stoomkoker. Er wordt zelfs een 

tweede aangeschaft. Maar eind 1906 wordt gemeld, dat het ‘brooddebiet’ – dit is de 

omzet – afneemt, de leden van de vereniging oud brood te eten krijgen en de nieuwe 

stoomkoker niet past. ‘De zakken van ‘t meel worden door de ratten opgevreten’, al-

dus de notulen van  27 december 1906. De bakkende verenigingsleden blijken vaak 

niet vakbekwaam. Er is een veelvuldige wisseling van personeel. Alle zeilen moeten 

worden bijgezet om het brood te slijten: er worden bijvoorbeeld advertenties in de 

Haagsche Courant en andere Haagse bladen gezet om klandizie te winnen, maar met 

té weinig resultaat. In het najaar van 1906 wordt de Rijswijkse stalhouder Soonieus 

ingeschakeld om voor zes maanden brood rond te brengen, drie keer per week met 

paard en wagen en drie keer met de fiets à raison van ƒ11 per week. Hij laat het zijn 

zoons doen. Het ‘experiment’ wordt niet geprolongeerd. 

  



Margaretha Meyboom en haar ‘heerlijke idealisten’                               16                      Vijfentwintig jaar ‘Westerbro’ te Rijswijk  

Begin 1907 wordt een gedeelte van de bakkerij overgeheveld naar Voorburg. De heer 

Duret wordt als een soort franchisenemer ingehuurd om ter plaatse op een gehuurde 

etage brood te bakken. Hij zegt toe zijn best te doen om ter plaatse, en zelfs in Delft, 

nieuwe klanten te werven. Ook deze ‘uitbesteding’ is geen lang leven beschoren. Op 1 

oktober 1910 gaat de bakkerij voorgoed dicht. 

De overige bedrijfjes vertonen hetzelfde beeld. Neem de tuin: die moet voorzien in 

eigen onderhoud, maar ook producten opleveren die te gelde kunnen worden gemaakt 

op de veiling of op de Haagse markt. Dat de meeste medewerkers onvoldoende ge-

schoold zijn – Meyboom noemt hen ‘heerlijke idealisten’ – blijkt onder andere als 

tuinbaas Althuis ermee ophoudt. Aan een Deen, Kristensen, wordt gevraagd hem op 

te volgen, maar als deze aangeeft geen ‘tuinbouwkundige’ te zijn, luidt de reactie ‘dat 

hier gelegenheid te over is om dat te leren’. Zijn inzet is van korte duur. Als tuinbaas 

Doeke Visser in april 1911 onverwacht de dienst opzegt en een advertentie in de 

Haagsche Courant niemand oplevert, overweegt het bestuur de tuin te verhuren. 

Bloemist Oltmans en de groentekwekers Borsboom en Mikkers zijn de eerste huur-

ders. Met hen worden ook bepaalde werkzaamheden voor de commune afgesproken. 

Eerst mondeling, pas later volgen contracten. Weer enkele jaren later worden er hon-

derd briefkaarten gedrukt voor verzending naar Scandinavische adressen om ‘volon-

tairs’ te werven voor de tuin.  

Intussen komen er klachten over de te hoge huur van de grond binnen: het dagelijks 

bestuur besluit deze te verlagen van 40 naar 30 cent per roede. 

Bovendien blijkt de grond minder geschikt. Men vraagt aan een zekere V.d. Boogaard 

die te bemesten en op te hogen met bagger uit de sloot. Maar de tuin blijft te weinig 

opbrengen! 

 

De Eerste Wereldoorlog doet de commune geen goed: het aantal pensiongasten neemt 

af en daarmee de broodnodige inkomsten.  De voor de hand liggende maatregel is 

weer ….. bezuinigen! Abonnementen op kranten gaan de deur uit, natuurboter wordt 

vervangen door margarine, er moet minder koffie en thee gedronken worden, het pe-

troleumgebruik wordt aan banden gelegd, geen sintels dit jaar om de paden te verho-

gen enzovoort.  

Meyboom, die van haar uitgever nog ƒ 175 tegoed heeft, ‘voorzag weer tijdelijk in de 

eerste nood’ laten de notulen van 21 april 1915 weten. En in hetzelfde verslag van de 

bestuursvergadering volgt letterlijk: ‘Zij heeft hier en daar nog enkele kleine somme-

tjes staan die vergadering hoopt, dat niet opgevraagd behoeven te worden’. 

Bovendien verricht Meyboom steeds meer werk voor de Nederlandse Coöperatieve 

Vrouwenbond, allemaal pro Deo. Daardoor blijft er steeds minder tijd over voor gesa-

larieerd werk op literair en ander gebied. Als betaling uitblijft, ziet ze zich genood-

zaakt de Vrouwenbond te verlaten. Het helpt: de Bond zal haar voorlopig een half jaar 

lang ƒ 52 per kwartaal betalen. 

Al die pogingen om de financiële gaten van Westerbro te dichten blijken lapmiddelen: 

regelmatig wordt hardop uitgesproken, dat ‘als het zó doorgaat de Vereniging zichzelf 

maar moet ontbinden’.  

 

 
Nieuw Westerbro 
 
‘In september 1924 verhuisde Meyboom in verband met de slechte gezondheid van 

haar vriendin Clara Bokkes naar Voorburg, waar zij getweeën 'Nieuw Westerbro' 

stichtten.  Alhoewel het in de bedoeling lag dat er door deze verhuizing nieuwe activi- 
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teiten – gelegenheid voor retraite en een wooncomplex voor gehuwden – zouden wor-

den gestart, betekende Meybooms overlijden, drie jaar later, uiteindelijk het einde van 

beide Westerbro’s’, schrijft Lizette Duyvendak in haar lemma over Meyboom in het 

‘Biografisch Woordenboek van Nederland’. 28  Zij heeft onder andere het Archief 

Margaretha Meyboom in het IISG geraadpleegd. Maar dit geeft geen uitsluitsel over 

de verhuizing naar Voorburg en het ‘waarom’ daarvan. Jawel, Bokkes ‘geniet’ een 

minder goede gezondheid: het tweede notulenboekje vermeldt inderdaad opvallend 

vaak, dat ze wegens ‘ongesteldheid’ niet bij de ledenvergadering aanwezig is. Van-

wege de slechte gezondheid van je vriendin naar Voorburg verhuizen en daar een on-

gewis avontuur, Nieuw Westerbro, beginnen? Deze toedracht ligt niet voor de hand. 

Twee bronnen werpen iets meer licht op de zaak: het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage én het bevolkingsregister van Voor-

burg. 

 

 
 

Om met de laatste te beginnen: Meyboom staat vanaf 11 september 1924 ingeschre-

ven op adres Westeinde 39. Zij woont daar tot aan haar dood op 26 september 1927. 

Ze woont er niet alleen: heel wat mensen blijken inwonend, waaronder Clara Bokkes. 

Dat kán ook, want het huis is groot. Dat inwonen is voor de meesten tijdelijk, zoals uit 

de doorhalingen van de namen blijkt. Betreft het hier gegadigden voor een nieuwe 

commune? In ieder geval beschikt het Handelsregister niet over een dossier Nieuw 

Westerbro. Bovendien hebben Meyboom en Bokkes het Rijswijkse Westerbro niet 

verlaten. Meyboom zal het tot aan haar dood vanuit Voorburg blijven leiden. In het 

Handelsregister bevinden zich de balansen, en soms ook de winst- en verliesreke-

ningen, van 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 én 1927, alle ondertekend door Meyboom, 

presidente. Van een Nieuw 

Westerbro is het waar-

schijnlijk nooit gekomen. 

Na de dood van Meyboom 

draait het Rijswijkse Wes-

terbro door, maar hoé, 

daarover is weinig met ze-

kerheid bekend. Waarne-

mend voorzitter en be-

stuurslid is nu Gerardus 

Jan Pannekoek. Clara Bokkes blijft bij Westerbro betrokken. Hoe? Hoogst waar-

schijnlijk niet door ter plekke te ‘besturen’, maar door op afstand de hoogst noodzake-

lijke dingen te regelen. Misschien wel de opheffing van Westerbro. 
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Het laatste bericht in het dossier van Westerbro bij het Handelsregister vermeldt op 29 

juni 1929: ‘Het adres dezer Vereeniging en van haaren voorzitter is gewijzigd in 

Hoenderloo; het adres van de secretaresse Mej. C.R. Bokkes is thans Soest’. Wat be-

tekent dit? Wordt het experiment in de nieuwe regio van Pannekoek en Bokkes voort-

gezet? Of betekent deze aantekening in het dossier het definitieve einde van Wester-

bro met een correspondentieadres voor de verdere afwikkeling van de ophef-fing van 

de coöperatieve vereniging?  

Voor de laatste optie zijn wel wat aanwijzingen: Westerbro tuiniert op minder ge-

schikte grond en de leden van de vereniging zijn vaak niet vakbekwaam. Wat opvalt 

in de notulen is het amateurisme in het uitvoeren van taken en het komen en gaan van 

mensen die maar half of onder bepaalde condities als lid mee willen doen of pension 

willen genieten. Mogelijk ontbreekt het Meyboom aan leiderskwaliteiten en zal de 

weerbarstigheid en neergang van Westerbro haar niet verrast hebben: zij ziet de hele 

ondernemening als een ‘proef’, zoals haar vakbroeder Van Eeden. Meyboom is ervan 

overtuigd, dat als deze mislukt, het zaad van samenwerking en cöperatie tóch in het 

hart van de deelnemers gezaaid is en dit uiteindelijk tot een betere wereld zal leiden. 

Wel, dan zit je altijd goed. 

Nog twee redenen van sociaal-psychologische aard zijn denkbaar: charismatische lei-

ders maken hun ‘volgelingen’ vaak zó afhankelijk, dat hun dood het einde van de hele 

beweging betekent. Tel daarbij op, dat communes niet dát bindmiddel hebben dat ge-

zinnen ‘van nature’ bijeenhoudt. 

 

 

Einde 
 
Zoals vermeld overlijdt Meyboom op 26 september 1927. Ze 

wordt op de Algemene Begraafplaats in Rijswijk ter aarde 

besteld. De begrafenisstoet vertrekt vanuit Westerbro. Een 

ooggetuige, C.M. van Hille-Gaerthé, schrijft: ‘Op Vrijdag 30 

September 1927, toen de herfstzon mild scheen over de vlier-

struiken van Westerbro – Andersens vlierboom, zooals juf-

frouw Meyboom de struyk wel noemde – zijn wij met velen 

voor het laatst saamgekomen om haar, voor wie Westerbro 

zooveel herinneringen en illusie’s besloten hield, te geleiden 

naar den kleinen rusthof aan de overzijde van den weg’. 29 

 

 

Nagedachtenis 
 

Precies een jaar na het overlijden van Meyboom wordt op haar 

graf een gedenkteken onthuld, een initiatief van de Broederschaps-

federatie en de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond. Het ei-

kenhouten monument, naar het ontwerp van de al eerder genoem-

de Th. Rueter, brengt het teken van de Broederschapsfederatie in 

beeld, symbool van macht, vrede en liefde. Daaronder leest men 

de tekst: ‘Wij willen alle menschen als broeders beschouwen en er 

naar streven ons voelen, denken en handelen daarmede in over-

eenstemming te brengen’. Nog iets lager staat geschreven: ‘Haar 

geest werd de sleutel die onze harten voor een wereldgedachte 

ontsloot’.  

  

 
Graf Meyboom anno de-
cember 2017 

 

 
Monument Meyboom, 
tekening Rob de Mooy, 
1992 
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Dominee A.C.H. Boissevain, die de Broederschapsfederatie vertegenwoordigt, onthult 

het gedenkteken. Daarna herdenkt mevrouw L. Romeyn-Tückermann, voorzitter van 

de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond, Meyboom in warme bewoordingen. Er 

worden bloemen op haar graf gelegd. Professor H.M. Meyboom, broer van Marga-

retha, dankt alle aanwezigen namens familie, vrienden en kennissen. Daarna zingen 

de ongeveer zeventig vrouwen van de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond geza-

menlijk het bondslied Hand in hand. 

Helaas is het gedenkteken door verwaarlozing inmiddels verdwenen! 

 
In 1928 geeft de Broederschapsfederatie het boekje In her-
innering aan Margaretha Meyboom. Door haar vrienden 
uit. De al eerder vermelde kunstenaar Johan Briedé, die in 

1911 als eerste gast voor rust naar Westerbro komt, ont-

werpt de band ervan.30 Claudine Bienfait, die onder andere 

werk van de Deen Martin Andersen Nexø vertaalt en met 

Meyboom eind negentiende eeuw haar schouders onder het 

‘Haagsch Damesleesmuseum’ zet, stelt het samen. De on-

dertitel is veelzeggend: Wie zijn leven zal willen verliezen, 
die zal het behouden (Mc.8,35). Deze Bijbeltekst tekent 

Meyboom ten voeten uit.  

Het boek opent met een herinnering van haar zus S.G.F. 

Meyboom. Vernède, die in Westerbro jarenlang zieken verpleegt, komt in haar bijdra-

ge woorden tekort om Meyboom te prijzen. 31 Enkele van haar uitspraken: ‘Haar su-

périeure beschaving dwong zelfbeheersching af’ en ‘Zij was aristocrate naar den geest, 

een koningskind’. 

Naast het samenstellen van het boekje, levert Bienfait een indrukwekkend stuk onder 

de titel Een gelukkig mensch. Ze schrijft onder andere: 

 

Wie het mooie in de wereld ziet, is een gelukkig mensch, wie het anderen laat 

zien is de wereld ten zeegen. Margaretha Meyboom hoorde tot de gelukkigen. 

Haar warm hart, haar helder verstand, haar volmaakt ontbloot zijn van alle 

menschenvrees en haar zin voor humor (O, ik hield zooveel van haar sprekend 

gezicht als het zich plooide tot een lach) hadden haar midden in het leven ge-

plaatst, maar boven de omstandigheden. Zorgen zijn haar niet gespaard, doch 

haar fijne speurzin voor al wat mooi is in deze wereld, hebben haar niettegen-

staande dat, het geluk geschonken. 32 

….. 

Margaretha Meyboom heeft mij dikwijls verteld hoe ze op een zomer (ze 

woonde toen te Amsterdam) in de vacantie een paar dagen alleen thuis was. 

Haar hart trok naar de studeerkamer (van haar vader – red.) en ze ontdekte een 

Deensche spraakkunst. Vlug van begrip als ze was, werd het leeren een genot, 

ze studeerde en vergeleek, greep het eene boek na het andere – de Noren had-

den haar gevangen en voor goed! 33 

  

De bijdrage van Selma Lagerlöf is kort 

en krachig. Haar Deense tekst luidt in het 

Nederlands: ‘Ik ben haar vaderland dank-

baar, dat mij die trouwe baanbreekster, 

die onovertroffen hulp, die goede, vol-

hardende vriendin geschonken heeft’. 34 
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Opvallend is de bijdrage Naschrift ondertekend met A. Hingst. Zij, Adelaïde, ook wel 

Aletta of Letta genoemd, is de zus van Jacoba Hingst die begin twintigste eeuw de 

eerste middelbare tuinbouwschool voor meisjes ‘Huis te Lande’ sticht, evenals Wes-

terbro een ‘Rijswijkse schepping’. Letta lijkt nog sterker bij de vrouwenbeweging 

betrokken te zijn dan haar zus Jacoba. 35 Zij heeft connecties met Meyboom zowel 

door beider betrokkenheid bij de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond als door 

hun gedeelde liefde voor de Scandinavische talen, daarin ingewijd door Meyboom. 

Letta vertaalt zelfs de vijfdelige historische roman Edwardsgave (1900-1912) van de 

Deense schrijfster en feministe Gyrithe Lemche in het Nederlands. In Naschrift be-

dankt zij ‘Greet’ voor haar ‘lessen’. 

 

 

Slot 
 
De vraag ‘In hoeverre is Meyboom voor anderen van betekenis geweest?’ is niet een-

voudig te beantwoorden.  

 

Wat heeft Saskia Poldervaart (1945-2011), gespecialiseerd in vrouwenstudies, te mel-

den? In haar artikel Margaretha Meyboom en het verlangen naar een andere en bete-
re samenleving vergelijkt zij de ongeveer tien toentertijd (1890-1920) bekende ‘kolo-

nies’ in Nederland, waarvan Walden van Van Eeden te Bussum en de Internationale 

Broederschap van Van Rees te Blaricum steeds in het nieuws zijn, met Westerbro. 36  

Ze steekt in dat artikel haar waardering voor Meyboom niet onder stoelen of banken: 

zij is in Nederland de enige vrouw die een ‘kolonie’ leidt, anders dan de soms ‘dicta-

toriale’ Van Eeden laat ze in Westerbro haar voorstellen ‘democratisch wegstemmen’ 

door de ledenvergadering, omringt ze zich vooral met ongehuwde vrouwen die niet 

vastgepind zitten op hun rol als ‘vrouw van het échte lid, meneer X’ en hoeven er 

nauwelijks ruzies bijgelegd te worden. Poldervaart vindt, dat de rol van Meyboom in 

de geschiedenis van die ‘kolonies’ onderbelicht is gebleven. 

 

Wat heb ik eraan toe te voegen? Dit: in Westerbro doét Meyboom wat ze schrijft. In 

talloze artikelen verzet ze zich tegen de in haar ogen té scherpe tegenstelling tussen 

rijk en arm, tussen hand- en hoofdarbeiders enzovoort. Hoewel ze aan de moederfi-

guur in het gezin een centrale plaats toekent, toont ze zich in woorden én daden kri-

tisch tegenover de heersende opvatting dat er voor vrouwen maar één roeping is, die 

van huisvrouw. Met Westerbro wil ze ‘bewijzen’ hoe vrouwen én maatschappe-lijke 

klassen kunnen samenwerken. Ze is humoristisch, sociaal en bevlogen, maar ook 

nuchter: ‘communistisch samenleven’ betekent niet dat alle communeleden per se in 

één ruimte moeten wonen. Dat vergt teveel van mensen. Vandaar dat zij in Westerbro 

de leden over vier huizen verdeelt.  

Maar ook als vertaalster is ze van grote betekenis: ze brengt talloze Nederlanders in 

contact met de vernieuwende literaire en maatschappelijke opvattingen van diverse 

Scandinavische auteurs. Regelmatig maken kranten en tijdschriften reclame voor de 

door haar vertaalde boeken, die soms twee of meer keren herdrukt worden. Als bezor-

ger van andermans teksten is ze bij velen bekend. Van Nils Holgerssons wonderbare 
reis, bijvoorbeeld, weten talloze Nederlanders te genieten. 

 

Westerbro heeft het vermoedelijk vijfentwintig jaar uitgehouden. Het komt mij niet 

toe over de beëindiging van de commune een oordeel te vellen: de geschiedenis leert, 

dat ándere samenlevingsvormen dan het geijkte gezin meestal van korte duur zijn. 
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1https://books.google.nl/books?id=4YdPAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onep
age&q&f=true (17 november 2017) 
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