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Trien de Haan is waarschijnlijk ook voor de historici van het socialisme een relatief 
onbekende. Ze komt tenminste niet voor in Tichelmans biografie van Henk Sneevliet, de 
voorman van het revolutionairsocialisme, die zij bewonderde en met wie ze samenwerkte. 
Trien de Haan heeft haar leven in dienst gesteld van het socialisme en stond op de barricaden 
voor politieke en seksuele gelijkwaardigheid van man en vrouw. Achterneef Bart Lankester 
geeft haar met deze biografie de plaats in de geschiedenis die haar toekomt.  
Trien Zwagerman kwam uit een arm Noord- Hollands gezin en had slechts lagere school. Ze 
trouwde in 1916 met Bart de Haan. Nadat Trien in 1920 Sneevliet had ontmoet en Henriette 
Roland Holst had horen spreken werd het stel actief in de revolutionair-socialistische 
beweging. Trien schoolde zich door de socialistische klassiekers te lezen en was in 1929 
betrokken bij de oprichting van de Revolutionair-Socialistische Partij en de Vrouwenbond 
Vrouwenbond van het Nationaal Arbeids-Secretariaat, waarvan zij bestuurslid werd. Ze ging 
schrijven voor het partijblad en werd een populaire redenaar, vaak over de achtergestelde 
positie van de vrouw in de maatschappij én het huwelijk, ook seksueel. Ze werd lid van het 
partijbestuur en stond op kandidatenlijsten zonder ooit gekozen te worden. Ze was ook 
stakingsleidster, zoals in de Wieringermeer in  1936.  
In 1933 werd Trien actief in de Nieuw-Malthusiaanse Bond die voorbehoedmiddelen 
propageerde. Ze richtte in Hoorn een afdeling op, waarvan echtgenoot Bart secretaris werd. 
Na het uitbreken van de oorlog in 1940 ging ze met het Marx Lenin Luxemburg Front in het 
verzet tegen de bezetter. De leiders werden opgepakt; de mannen werden geëxecuteerd, Trien 
zat tot 1945 in concentratiekamp Ravensbrück. Na de oorlog werd ze actief in de Pacifistisch 
Socialistische Partij en bleef ze actief in de NVSH, de opvolger van de Nieuw-Malthusiaanse 
Bond. 
Bart Lankester heeft haar boeiende en strijdbare leven terecht beschreven tegen de steeds 
wisselende historische achtergrond. Alleen zo wordt haar handelen begrijpelijk – een must 
voor een biografie. Lankester wijst ook op de gevolgen van Triens politieke activiteiten voor 
haar kinderen. Ze werden gepest, want moeder protesteerde tegen de viering van de 350ste 
geboortedag van Jan Pietersz. Coen en verbood haar kinderen om mee te doen aan de 
Oranjefeesten. Lankester vertelt ook dat het huwelijk van Trien en Bart standhield maar soms 
ingewikkeld was, bijvoorbeeld toen Trien een relatie kreeg met een socialistische voorman. 
De lezer blijft een enkele keer haken. Bijvoorbeeld als hij wel leest dat Trien Stalin 
verafschuwde maar niet waarom. Dat wil hij nou juist van een socialiste als Trien de Haan 
wel weten. 


