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In de jaren ’30 was revolutionair-
socialiste Trien de Haan met haar 
vrouwenstrijd vaak een roepende in 
de woestijn. In het concentratiekamp 
Ravensbrück ervoer ze pas echt de 
verbondenheid tussen vrouwen, ont-
dekte haar biograaf  Bart Lankester.
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Strijdbaar tot  
in Ravensbrück 

De onvermoeibare 
feministe Trien de 
Haan (1891-1986)

De onvermoeibare 
feministe Trien de 
Haan (1891-1986)

Trien de Haan voor het Centraal Station in Amsterdam, vastgelegd door een onbekende stadsfotograaf, ca. 1930 (privéarchief ). 
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O
p vrijdag 27 februari 1942 
stopte aan het begin van 
de avond een auto in de 
Noorderstraat, tegenover 
het station in Hoorn. Er 

stapten vier mensen van de Sicherheits-
dienst uit. De Nederlandse chauffeur 
bleef in de auto zitten. De SD’ers belden 
aan bij nummer 12. De bewoners van 
het herenhuis, Bart en Trien de Haan, 
waren alleen thuis. Hun veertienjarige 
dochter Nellie was bij een vriendin.
Terwijl twee mannen het huis door-
zochten, werd het echtpaar in de 
woonkamer aan een scherp verhoor 
onderworpen. Al snel bleek dat de 
Sicherheitsdienst niet zozeer in de heer 

des huizes geïnteresseerd was, als wel in 
Frau de Haan-Zwagerman. Haar naam 
en adres waren genoemd in het verhoor 
van Rein Witteveen, de drukker van de 
illegale bladen van het Marx-Lenin-
Luxemburg-Front. Deze verzetsgroep 
rond de vermaarde linkssocialist Henk 
Sneevliet was de illegale voortzetting 
van de verboden Revolutionair Soci-
alistische Arbeiderspartij (RSAP). De 
partijleiding was meteen na de Duitse 
inval in mei 1940 ondergronds gegaan, 
een logische stap gezien hun politieke 
overtuiging en al vroeg ingenomen 
stellingname tegen het opkomend 
fascisme. 
Sneevliet stond bovenaan de lijst van 

staatsgevaarlijke personen. Ook al was 
zijn RSAP slechts een splinterpartij, hij 
had volgens de bezetter het talent en 
het charisma om een massabeweging 
van de grond te tillen, bleek uit latere 
processtukken. 
Het Marx-Lenin-Luxemburg-Front be-
stond uit de loyaalste RSAP-leden, men-
sen die Sneevliet vrijwel blindelings kon 
vertrouwen. Trien de Haan was een van 
hen, én de enige vrouw in de leiding. Na 
verraad werd begin 1942 het MLL-Front 
in hoog tempo opgerold en kwamen de 
Duitsers ook haar halen.

Vijftien jaar tuchthuisstraf  
Bij de huiszoeking in Hoorn 
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Trien verzweeg dat ze onderduikadressen 
had geregeld en zich met het vervalsen van 

persoonsbewijzen had bemoeid



werden exemplaren gevonden van 
het MLL-Frontblad Spartacus en van 
De Vonk, een uitgave van een groep 
waarmee het Front samenwerkte. Trien 
de Haan gaf toe dat ze illegale bladen 
had verspreid. Ook erkende ze dat er 
verschillende bijeenkomsten met Snee-
vliet waren geweest bij haar thuis. Ze 
vertelde niet dat ze daarin een politieke 
rol speelde, noch dat ze onderduik-
adressen had geregeld en zich met het 
vervalsen van persoonsbewijzen had 
bemoeid.
Na het verhoor later werd ze meegeno-
men en vastgezet in de Hoornse gevan-

genis. De volgende dag werd ze per trein 
overgebracht naar Amsterdam. Hier 
verbleef ze een half jaar in het Huis van 
Bewaring II aan de Havenstraat, waar 
ook echtgenotes en een dochter van 
medeverzetsleden opgesloten zaten. 
Als enige van de vier vrouwen werd De 
Haan berecht en veroordeeld, wat haar 
politieke gewicht illustreerde. Ze werd 
niet doodgeschoten, zoals de andere 
kameraden van het MLL-Front. Dat 
deden de Duitsers toen nog niet met 
vrouwen, zei ze later. Ze kreeg vijftien 
jaar tuchthuisstraf opgelegd. 

Bemoedigen en moederen in Ravens-
brück
In de zomer van 1942 werd De Haan 
overgebracht naar het Oranjehotel, de 
strafgevangenis in Scheveningen; later 
ging ze op transport naar Duitsland met 
eindbestemming concentratiekamp 
Ravensbrück. Hier bracht ze met de 
drie andere vrouwen ruim 2,5 jaar door 
in zware en op het eind zelfs mensont-
erende omstandigheden. Ondanks een 
zwak hart en een beenwond die maar 
niet genas, overleefde ze het kamp. Dit 

had alles te maken met haar moed en 
geesteskracht – ze redde verschillende 
kampgenotes uit de dodenrij – maar 
ook met de sterke solidariteit tussen de 
vrouwen. 
Hierover vertelde De Haan in het najaar 
van 1945 voor een volle schouwburg 
in Hoorn en daarna ook in andere 
West-Friese plaatsen. Dat de vrouwen 
elkaar ‘steeds bemoedigden’ had haar 
er mede doorheen gesleept. Het delen 
van voedselpakketten, het zorgen voor 
gewonden, het sturen van opbeu-
rende briefjes, het stiekem regelen van 
kleding en zeep: op allerlei manieren 
hielden de vrouwen bij elkaar de moed 
erin. Ook ontfermden ouderen zich als 
‘kampmoeder’ over jongere vrouwen 
en meisjes. Over haar pupil schreef De 
Haan zelfs een lofdicht.

Snel opgeklommen in de beweging
In Ravensbrück ging, hoe wrang ook, 
een langgekoesterde droom van Trien 
de Haan in vervulling. Naar zo’n sterke 
verbinding tussen vrouwen was ze 
namelijk naarstig op zoek geweest. 
Eind jaren ’20 had Henk Sneevliet haar 
gevraagd om een revolutionair-socialis-
tische NAS Vrouwenbond op te zet-
ten, parallel aan de linkse vakfederatie 
Nationaal Arbeiders-Secretariaat NAS 
en aan de pas opgerichte Revolutionair 
Socialistische Partij (1929). De RSP telde 
veel oud-leden van de Communistische 
Partij Holland, onder wie Trien de Haan. 
Ze hadden het communisme de rug 
toegekeerd vanwege de ontwikkelingen 
in Moskou, waar Stalin een politiek 
van bureaucratie en repressie voerde. 
Van zowel het NAS als de RSP, later 
omgedoopt tot RSAP, was Sneevliet de 
voorzitter.
De Haan had net haar eerste schreden 
in de politiek gezet. Haar bewustwor-
ding was gegroeid door haar huwe-
lijk in 1916 met de Friese smidszoon 
Bartele Boele de Haan. Hij was actief 
in het Friese NAS. Ze woonden eerst in 

Leeuwarden, waar Trien bij het zien van 
de armoede onder het stadsproletariaat 
bekeerd werd tot het socialisme. Beiden 
werden, na de verhuizing naar Hoorn, 
lid van Sneevliets partij. Dat Trien de 
Haan de politiek inging, was geen 
gebruikelijk besluit voor een jonge moe-
der – ze had de zorg over twee dochters, 
onder wie een peuter van twee – maar 
ze was vastbesloten om haar ambities 
in de klassenstrijd waar te maken. Ze 
was tot het inzicht gekomen dat die 
strijd fundamentele keuzes met zich 
meebracht, schreef ze in het orgaan van 
de nieuwe vrouwenbond De Vrouwen-
krant. ‘Vrouwen, vooral voor ons is het 
nodig, dat we leren inzien, dat de strijd 
is buiten onze kleine kring, onze huis-
houding.’ In de revolutionair-socialisti-
sche beweging klom Trien de Haan snel 

Wie foto’s uit de eerste helft van de 20ste eeuw 
zoekt bij het thema ‘arbeid’ komt bijna altijd uit 
bij werkende mannen. Tegen de vanzelfspre-
kendheid dat vrouwen hun leven gedwee in 
het huishouden sleten, kwam Trien de Haan 
in opstand. Op de foto’s: Brusselse arbeiders 
rond 1912, vrouwen rond 1919 in de Goudse 
kaarsenfabriek en een telefoniste in 1933 (resp. 
Rijksmuseum Amsterdam en Nationaal Archief ).
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een eerdere Revolutionair Socialisti-
sche Vrouwenbond (1917-1921), had al 
verzucht dat de ‘dappere arbeidersvrou-
wen’ zo moeilijk te vinden waren. Tien 
jaar later waren het vooral de slechte 
economische omstandigheden en hoge 
werkloosheid die de NAS Vrouwenbond 
parten speelden. De meeste vrouwen 
waren in deze jaren van crisis druk 
doende brood op de plank te krijgen. 
Een ander struikelblok was dat velen 
nauwelijks geletterd waren. De oproep 
om De Vrouwenkrant te lezen, het 
scholingsmiddel bij uitstek, kon lang 
niet altijd worden opgevolgd. Uit eigen 
ervaring wist De Haan hoeveel moeite 
dat kostte. Zelf had ze zich ook op eigen 
kracht moeten scholen en ontwikkelen. 
In het arme landarbeidersgezin waarin 
ze opgroeide, in het West-Friese dorpje 
Hauwert, was doorleren na de lagere 
school alleen voorbehouden aan haar 
enige broer. Zij en haar zussen moesten 
met dienstjes en naaiwerk meehelpen 
zijn studie te betalen. Wat bijles van de 
dominee, daar bleef het tot haar teleur-
stelling bij. Het zal ongetwijfeld hebben 
bijgedragen aan haar latere strijd voor 
gelijke kansen. 

Seksuele hervorming, stenen en 
stinkbommen
Dat De Haan van andere arbeidersvrou-
wen eenzelfde politieke gedrevenheid 

op. Met zelfstudie en kadercursussen 
had ze zich de belangrijke thema’s van 
de klassenstrijd eigengemaakt. Sneevliet 
zette haar in omdat hij in haar het talent 
en de vastberadenheid herkende die 
nodig waren om de politieke boodschap 
over het voetlicht te brengen.

Strijd buiten het huishouden
Als naaste vertrouwelinge van Snee-
vliet was De Haan de belangrijkste 
vertolkster van het vrouwenstandpunt 
binnen de RSP en de NAS Vrouwen-
bond. Regelmatig stond ze met haar 
politiek leider op het podium. Zoals 
bij 1-meivieringen in Amsterdam, in 
een vol Carré of Krasnapolsky. Dan 
riep ze de arbeidersvrouwen op om 
net als zij buitenshuis actief te worden, 
zich te verdiepen in de politiek en hun 
man te steunen bij arbeidsconflicten. 
Veelvuldig werd ze geroemd om de 
begrijpelijke bewoordingen waarmee ze 
gloedvol haar revolutionaire boodschap 
verkondigde. Ze sprak de taal van de 
arbeidersklasse.
Haar grote inspiratiebron was De vrouw 
en het socialisme van de 19de-eeuwse 
Duitse marxist August Bebel. Hij stelde 
in deze internationaal wijdverbreide 
socialistische ‘bijbel voor de vrouwen-
emancipatie’ de vrouw volledig gelijk 
aan de man: juridisch en economisch 
maar ook in het persoonlijke leven zoals 
de liefde, het huwelijk en het gezin. De 
radicaal-feministische agenda die De 
Haan en de NAS Vrouwenbond op basis 
daarvan hanteerden, zou in de jaren  ’70 
niet hebben misstaan: vrouwen moes-
ten loskomen van het huisvrouwen-
bestaan, hadden recht op werk, gelijke 
beloning en zelfs betaling van gezinsar-
beid. Tegelijkertijd benadrukte De Haan 
de cruciale rol van de vrouw als moe-
der. Zíj was het die haar kinderen een 
socialistische en geweldloze opvoeding 
moest geven.

Moeilijk in beweging
Trien de Haan merkte al snel dat de 
praktijk aanzienlijk weerbarstiger was 
dan de theorie. De doelgroep van de 
bond – werkende vrouwen, arbeiders-
vrouwen en vrouwen van werklozen 
– was moeilijk in beweging te krijgen. 
De socialistische schrijfster Henriette 
Roland Holst, die betrokken was bij 

Henk Sneevliet 
(1883-1942)
Henk Sneevliet was een revolutionair-
marxistisch politicus en vakbondsman 
van internationale allure. In het begin van 
de 20ste eeuw klom hij op in de Sociaal-
Democratische Arbeiders Partij en de Ne-
derlandsche Vereeniging voor Spoor- en 
Tramwegpersoneel. Na een breuk met de 
SDAP vertrok hij in 1913 naar Nederlands-
Indië, waar hij medeoprichter was van de 
Indische Sociaal-Democratische Vereeni-
ging. Na zijn verbanning uit Indië wegens 
opruiing in 1918 werkte hij enkele jaren 
voor de Communistische Internationale 
(Komintern). In die jaren stond hij in 
contact met belangrijke voormannen 
als Lenin, Trotski en Mao Zedong. Bij een 
spreekbeurt in Leeuwarden in 1919 raakte 
ook Trien de Haan onder de indruk van 
zijn strijdvaardigheid en bevlogenheid. 
In 1924 kwam Sneevliet definitief naar 
Nederland. Hij werd voorzitter van de 
linkse vakfederatie NAS en richtte eind 
jaren ’20 de Revolutionair Socialistische 
Partij op. Zijn belangrijkste politieke 
wapenfeit was het lidmaatschap van 
de Tweede Kamer (1933-1937), waar hij 
opviel door zijn grote kennis en retorisch 
vermogen. In april 1942 werd hij
met zes kameraden van de verzetsgroep 
MLL-Front gefusilleerd bij Kamp Amers-
foort.
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had de pech dat ze haar idealen wilde 
verwezenlijken in misschien wel de 
donkerste periode van de vorige eeuw, 
de crisisjaren en de Tweede Wereldoor-
log. Het drama wilde dat zij uitgerekend 
in het concentratiekamp pas de ware 
kracht en solidariteit tussen vrouwen 
ervoer.
Zelf ging ze daarbij heel ver. Toen een 
groep vriendinnen enkele maanden 
voor de bevrijding tot de gaskamer 
werd veroordeeld, wilde zij met hen de 
dood in. Vlak voor de executie mocht 
ze nog een kwartier bij hen waken. De 
bewakers moesten haar wegslepen. In 
een van haar kampgedichten schreef 
ze: ‘Ik ben zo moe, ik kan niet meer/ ’t 
Is of ik een misdaad heb begaan/ En 
m’n trouwste, beste vrienden/ In nood 
alleen heb laten staan.’

name in de lagere klassen stierven veel 
kinderen vroegtijdig door ondervoeding 
en slechte leefomstandigheden. 
De Haan startte halverwege de jaren ’30 
een NMB-inlichtingenbureau in Hoorn, 
trad toe tot het hoofdbestuur en hield 
veelvuldig lezingen. Ook hierin liet ze 
een eigen feministisch geluid horen, 
door te pleiten voor het zelfbeschik-
kingsrecht van vrouwen binnen het 
huwelijk. Het terugdringen van het kin-
dertal moest hun op termijn ook meer 
vrijheid en mogelijkheden bieden. 
Opnieuw kreeg haar visioen een knauw. 
Het nieuw-malthusianisme stuitte op 
steeds meer maatschappelijke weer-
stand. Regelmatig werden bijeenkom-
sten verstoord door NSB’ers en katho-
lieken, die vrouwen tot hun traditionele 
rol veroordeelden. De Haan moest zelf 
ook weleens vluchten voor stenen en 
stinkbommen.

Mee de dood in
Trien de Haan was een politiek en maat-
schappelijk pionierster pur sang. Ze 

eiste, was kennelijk te veel gevraagd. 
Ze had het politieke tij ook niet mee. In 
1933 werd het ambtenaren verboden 
lid te zijn van linkse organisaties; dat 
zorgde met name onder de revolutio-
nair-socialisten voor een teruggang van 
het ledental. Juist bij het overheidsper-
soneel was het NAS van oudsher sterk 
vertegenwoordigd.

Meer praktisch resultaat boekte De 
Haan binnen de Nieuw-Malthusiaanse 
Bond (NMB). Deze vereniging, opge-
richt in 1881 en gedragen door me-
dici en maatschappijvernieuwers van 
diverse pluimage, streefde naar geboor-
teregeling en seksuele hervorming. Met 
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In de jaren ’60 kwam iets van Trien de Haans dromen uit: 
de vrouwensolidariteit groeide, net als de mogelijkheid 
voor kinderopvang. Op de foto’s: de bedrijfscrèche van 
Verkade in Zaandam, 1969, en een bijeenkomst op 
Internationale Vrouwendag 1985 bij het Amsterdamse 
Ravensbrück-monument. Vrouwen dragen symbolen 
van alle door de Nazi’s vervolgde groepen. Foto's 
Nationaal Archief. 

Trien de Haan moest 
zelf  ook weleens 

vluchten voor stenen en 
stinkbommen

Bart Lankester is historicus en publicist. Eind 
vorig jaar verscheen van hem Kom vrouwen, 
aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan 
(Prometheus).
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