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Inleiding 

 
In de laatste decennia van de negentiende eeuw beginnen arbeiders zich 

te organiseren. Binnen deze arbeidersbewegingen heb je twee 

hoofdstromingen, democraten en revolutionairen. De geesten splitsen 
zich in 1894. In Zwolle wordt de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 

(SDAP) opgericht. Winterswijk krijgt in 1901 een eigen SDAP-afdeling. 

 

 
 
Omdat we te weinig wisten, liet de PvdA Winterswijk gedenkwaardige 

mijlpalen ongemerkt passeren. Zoals 2001, een eeuw sociaaldemocratie 

in Winterswijk. Zoals 2006, een eeuw sociaaldemocraten in de 
gemeenteraad. We kunnen het in 2021 goed maken en stilstaan bij 120 

jaar sociaaldemocratie in de gemeente. Al jaren werk ik aan een boek 

over het (ooit) rode dorp Winterswijk. Dit bondige overzicht kun je 
beschouwen als een voorproefje. Ik maakte het, omdat je nu eenmaal je 

historie en afkomst moet kennen om te kunnen herdenken en vieren.   

 
Ubel Zuiderveld, raadslid PvdA Winterswijk 

 

Illustratie: poster vakbond De Eendracht 



 
 

Kinderarbeid in textielfabriek, circa 1900. 



1901-1909 | De eerste raadszetel 

 
Bij de oprichting van de SDAP Winterswijk in 1901 spelen de broers 

Berend-Jan en Gerrit Rengelink, beiden fabrieksarbeider, een grote rol.  

 

 
 

Berend-Jan is meteen in 1902 kandidaat voor een raadszetel. Hij wordt 

niet gekozen. Arbeiders zijn er voldoende in textieldorp Winterswijk. 

Maar het algemeen kiesrecht bestaat nog niet. Om te mogen stemmen, 
moet je tot een elite behoren. De kandidaatstelling verloopt via 

kiesverenigingen voor verschillende bloedgroepen. Berend-Jan 

Rengelink is kandidaat namens de arbeiderskiesvereniging.  
 

Na herhaalde vergeefse pogingen, weet hij bij raadsverkiezingen in 1906 

liefst 875 kiezers te trekken, ruim voldoende voor een raadszetel. Op 31 
juli 1906 neemt Berend-Jan Rengelink als eerste sociaaldemocraat zitting 

in de Winterswijkse gemeenteraad. De Rengelinks zijn actief in de 

arbeidersbeweging. Ze zijn ook betrokken bij arbeiderswinkel Help U 
Zelven, de vereniging Volkshuisvesting en vakbondswerk in het dorp.  

 

Foto: kinderarbeid in een vlasfabriek Gent, circa 1910 



1910-1919 | Richting 20 procent 

 
De Winterswijkse gemeenteraad bestaat vooral uit boeren, fabrikanten 

en notabelen. Lang slaagt de SDAP er niet in meer dan één van de 15 

raadszetels te bemachtigen. Pas in 1917, het jaar dat mannen algemeen 
kiesrecht krijgen, lukt dit. De SDAP krijgt bij raadsverkiezingen bijna 20 

procent van de stemmen, goed voor 3 raadszetels. 

 

 
 

In Europa woedt vanaf 1914 de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland 

neutraal is, worden producten en voedsel schaarser naarmate de strijd 

langer duurt. Ook in Winterswijk. De SDAP en de coöperatieve 

socialistische winkel De Dageraad strijden in de jaren 19016-1917 fel voor 
een eerlijke verdeling van voedselproducten in Winterswijk, zoals de 

zogenaamde regeringseieren en regeringsboter. Dageraad-directeur Aron 

van Dam schrijft over de voedselverdeling een serie artikelen voor de 
Nieuwe Winterswijksche Courant. Naast voeding, staat goede 

woonruimte voor gewone mensen hoog op de agenda. In het 

gemeentelijke SDAP-verkiezingsprogramma staat: “Krachtige 
voortzetting der onbewoonbaarverklaring van krotten. Opruiming van 

slechte blokken en wijken door onteigening.” De sociaaldemocratie wordt 

in dit decennium in Winterswijk een factor van belang. 
 

 

SDAP-poster van Albert Hahn uit 1918 



 

 

 

Poster Dag van de Arbeid, circa 1920 
 



1920-1929 | Wisseling van de wacht 

 
In de jaren-1920 weet de SDAP bij verkiezingen steeds 25 tot 28 procent 

van de Winterswijkse kiezers aan zich te binden. De gebroeders 

Rengelink, SDAP’ers van het eerste uur in Winterswijk, vliegen uit.  
 

 
 

Gerrit Rengelink verhuist naar Amsterdam. Hij wordt één van de eerste 
betaalde vakbondsleiders. Gerrits zoon Jan-Willem, geboren in 

Winterswijk, zal later uitgroeien tot de invloedrijkste man in 

omroepland. Gerrits broer Berend-Jan zit tot 1927 in provinciale staten. 
In Winterswijk breekt nu het tijdperk Aron van Dam aan. De Drentse 

directeur van arbeiderswinkel De Dageraad wordt in 1920 de SDAP-

leider van Winterswijk. Van Dam is koppig en vastberaden. Hij komt 
regelmatig in conflict met de elite. Zo sticht hij na onenigheid met de 

Vereniging Volksfeest een eigen “rode schouwburg”, het Volksgebouw bij 

De Harmonie. En nadat de raad tegen de oprichting van een gemeentelijk 
ziekenfonds stemt, sticht Van Dam het eigenhandig tóch. Via De 

Dageraad. De politieke elite poogt af te komen van Van Dam door 

tweespalt te zaaien. Men biedt de SDAP een wethouderszetel aan, zolang 
die wethouder maar niet Aron van Dam is.   

 

Foto Volksgebouw bij de Harmonie, foto Te Hofstee 



1930-1939 | Polarisatie in tijden van crisis 

 
In september 1931 wordt SDAP-voorman Aron van Dam alsnog 

wethouder. Hoewel de politieke elite lang traineert, kan die niet langer 

om hem heen. Zeker niet nu de SDAP een kwart van alle Winterswijkers 
achter zich heeft staan. Ondanks deze toenadering, verhardt het politieke 

debat en klimaat snel in dit crisisdecennium. 

 

  
 

In 1929 breekt een internationale crisis uit. Die heeft ook in Winterswijk 

grote consequenties. SDAP-wethouder Van Dam zet zich in voor het 

uitvoeren van openbare werken voor werklozen (“werkverschaffing”) en 

steun aan noodlijdende boeren. In 1932 krijgt de afdeling te maken met 
een scheuring: enkele leden sluiten zich aan bij de socialistische partij 

OSP. Ook communist Gradus Kobus, ex-SDAP, voert oppositie tegen zijn 

oude partij. Nadat in 1933 Winterswijk een eigen afdeling krijgt van de 
Nationaal-Socialistische Beweging, kruist Van Dam in debatten de 

degens met NSB-voorman Willem Bos. Ja, het is roerig. Ook Duitse 

fascisten en communisten roeren zich in het dorp. Het gaat hard tegen 
hard. Op straat, in zaaltjes. De onverdraagzaamheid jegens joden groeit 

hierbij angstaanjagend. Ook de joodse SDAP-voorman is het mikpunt.    

 

Foto werkverschaffing, ontleend aan het boek Winterswijk, wat was en wat bleef. 



 
 

SDAP-poster voor raadsverkiezingen, 1931. 



1940-1946 | Hitler neemt de macht over 

 
Op 10 mei 1940 rollen tanks van Hitler Winterswijk binnen. De Duitsers 

bezetten ons land. SDAP-leider Aron van Dam, die na zijn 

wethouderschap weer raadslid is geworden, ontvlucht Winterswijk kort 
na de Duitse inval. Als jood is hij zijn leven in het dorp niet zeker. 

 

 
 

Enkele dagen na de inval komt de gemeenteraad bijeen. De raadsleden 

machtigen de burgemeester en de wethouders alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen. Zo wordt gesproken over de uitgifte van eigen 

Winterswijks noodgeld. Aron van Dam vlucht in juli 1940 naar 

Amsterdam. Daar wordt hij opgepakt. In september 1942 eindigt hij in de 
gaskamers van kamp Auschwitz. Hoewel van vrije democratie geen 

sprake meer is, komt hieraan pas definitief een einde in april 1942 met de 

benoeming van NSB-burgemeester Willem Bos. De SDAP is dan al lang 
door de Duitsers verboden. De partij zal na de Tweede Wereldoorlog niet 

terugkeren op het politieke toneel, de sociaaldemocratie wel. Al tijdens 

de oorlog vinden de eerste voorbereidingen plaats voor een nieuwe 
sociaaldemocratische partij. 

 

Foto Aron van Dam, collectie ISG 



1946-1949 | Geboorte van het Rode Dorp 

 
Meteen na de Bevrijding zijn er initiatieven om de rijen te sluiten. Geen 

politieke partijen meer, maar een nationale eenheidspartij. Het is een 

illusie. Wel ontstaat uit deze eenheidspartij de Partij van de Arbeid, een 
fusie van de vrijzinnige VDB, de protestantse CDU én de SDAP. 

 

 
 

Het bevrijde Winterswijk voelt zich zeer aangesproken door de PvdA. 

Tijdens een bijeenkomst in café Kraaijenbrink aan de Markt in maart 
1946 wordt snel duidelijk dat velen de PvdA verkiezen boven de NVB, de 

eenheidspartij. Liefst 5828 Winterswijkers stemmen daarna bij de eerste 

naoorlogse raadsverkiezingen op de Partij van de Arbeid. De PvdA krijgt 
hiermee 54,4 procent van alle stemmers. De gehele periode 1940 tot en 

met 1969 blijft de aanhang in Winterswijk op 45 tot ruim 50 procent. 

Winterswijk dankt aan deze periode zijn bijnaam Rode Dorp. Deze term 
is al bekend sinds het begin van de twintigste eeuw. Echter: aanvankelijk 

worden hiermee de arbeidersbuurten rond de Waliënsestraat bedoeld.  

 

Beeld PvdA-verkiezingsposter 1946 



 
 

 
 

 

Naoorlogse verkiezingsposter PvdA 

 



1950-1959 | Rode eerste burger en familie 

 
Voor het eerst krijgt Winterswijk een burgemeester van 

sociaaldemocratische huize. Op 1 maart 1955 wordt PvdA-lid Jan Vlam 

eerste burger van de gemeente, een SDAP’er van het oude stempel.  
 

 
 

Vlam is geheelonthouder. De strijd tegen alcoholmisbruik is lang een 

belangrijk thema van de SDAP. Cabaretier Wim Kan maakt over Vlam 

een grapje: “Burgemeester Vlam opent van alles. Zolang er maar geen 

kurk op zit.” Vlam heeft tien kinderen, bijna de vleesgeworden rode 

familie. Want ondanks mooie voornemens over eenheid vlak na afloop 

van de oorlog, schiet de vooroorlogse verzuiling van Nederland juist 

verder door. Bij de rode familie horen dagblad het Vrije Volk, de 

omroepgids van de VARA en vakbond NVV. De jongerenclub AJC ofwel 

Arbeiders Jeugd Centrale is in de jaren 1950 al over zijn hoogtepunt 

heen. Over de VARA gesproken: geboren Winterswijker Jan-Willem 

Rengelink weet het ledental tot ongekende hoogten op te stuwen. In 

Winterswijk zelf  wordt veel geïnvesteerd in scholen en de 

watervoorziening. In een beter waterleidingnet wordt zelfs ruim een 

miljoen gulden gestoken. Opmerkelijk is in 1951 een bijeenkomst van de 

PvdA en de Anti-Revolutionaire partij in Winterswijk. Centraal staat bij 

een lezing de vraag “Kan een christen wel lid zijn van de PvdA?” 

 

Foto echtpaar Huiskamp in Winterswijk stemt voor Drees, collectie ISG 1952 



1960-1969 | Werkgelegenheid op de tocht 

 
Winterswijk groeit. Omdat de grens van 25.000 inwoners is gepasseerd, 

stijgt het aantal raadszetels per 1962 van 19 naar 21. Toch is het niet alles 

goud dat er blinkt: er staat veel werkgelegenheid op de tocht. 
 

 
 

Bij de raadsverkiezingen van 1962 is Gerrit Bent de PvdA-lijsttrekker. Hij 

is, inclusief zijn wethouderschap, 25 jaar actief in de raadszaal van 

Winterswijk. Grote uitdagingen zijn er in deze periode op het gebied van 

de werkgelegenheid. De textielindustrie, nog altijd een werkgever van 

groot belang, kampt met toenemende concurrentie uit lagelonenlanden. 

Textielfabriek Meyerink met ruim 500 werknemers gaat in 1964 ten 
onder. Een pleister op de wonde is dat Philips interesse heeft in de 

leeggekomen fabriek. In 1965 beslist Philips dat het in Winterswijk een 

lichtdivisie zal onderbrengen. Ook een uitdaging vormt de bouw van een 
nieuw theater, nadat in 1966 het Feestgebouw bij een windhoos wordt 

verwoest. Verder komen de PvdA en andere lokale politici in 1967 in het 

geweer tegen plannen van de NS om spoorlijnen in de regio op te heffen. 
Ook in 1967: een raadslid stapt op omdat hij de PvdA te links vindt. 

 

Affiche raadsverkiezingen 1966, naam Bent ingemonteerd 



 

 
 

Poster verkiezingen Tweede Kamer 1977 



1970-1979 | Joop den Uyl trapt af in Winterswijk 

 
Eind april 1977 trapt partijleider Joop den Uyl in Winterswijk officieus de 

campagne af voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn uitspraken over 

loonmatiging en de nieuwe fusiepartij CDA worden overal geciteerd.  
 

 
 

In mei 1977 krijgt de PvdA liefst 53 zetels in de Tweede Kamer, maar 
blijft desondanks buiten het kabinet. Geboren Winterswijk Bram 

Stemerdink, in 1973 benoemd tot staatssecretaris van defensie in Den 

Uyls kabinet, neemt na de verkiezingen zitting in het parlement. De PvdA 
en andere politieke partijen krijgen het dit decennium stevig voor de 

kiezen. Woonwagenbewoners (ontmanteling van hun kamp), 

natuuractivisten (bodemboringen en beekkanalisatie) en boeren 
(Nationaal Landschap) komen stevig in actie. Zo moet de minister van 

landbouw het dorp zelfs ontvluchten wegens een directe dreiging. Net als 

in andere delen van het land, woedt bovendien in Winterswijk de 
discussie over het autoluw en voetgangersvriendelijk maken van het 

centrum. Ondanks deze turbulentie, blijft Winterswijk rood. Hoewel de 

aanhang al een tijdje licht slinkt, ligt het plaatselijk aandeel nog altijd 
gemiddeld op ruim 40 procent. Na Jan Vlam en Marten Bushof, treedt in 

1974 opnieuw een sociaaldemocratische burgermeester aan. PvdA’er Cor 

de Vries zal tot 1990 Winterswijks eerste burger zijn. 
 

Foto Cor de Vries 



1980-1989 | Dominantie van de arbeider is voorbij 

 
Met de teloorgang van de textielfabrieken in de jaren 1962-1978, is de 

dominantie van de Partij van de Arbeid voorbij. Toch stemt gemiddeld 

nog altijd één op de drie Winterswijkers op de PvdA.  
 

 
 

Winterswijks bekendste schrijver Gerrit Komrij neemt in zijn 
autobiografische roman Verwoest Arcadië (1980) de vernieuwingsdrang 

van de sociaaldemocraten in zijn geboortedorp op de korrel. Hij schrijft: 

“Afbreken luidde de rooie leus. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. De 
slopershamer was hun lust en hun leven.”  Ondertussen escaleert de 

strijd tussen boeren en politiek. Plannen voor het Nationaal Landschap 

leiden tot serieuze bedreiging van raadsleden. Eind 1983 wordt besloten 
een adempauze in te lassen om de gemoederen wat te kalmeren.  

 

Dit decennium tekent zich ook door het aantreden van PvdA’ers die 
zullen behoren tot de langst zittende raadsleden: Theo Hartjes (1988-

2017), Ben Uffink (1989-2014, inclusief twaalf jaar wethouderschap) en 

Bernhard Harfsterkamp (1990-2012). Een bijzondere vermelding 
verdient vakbondsman Johan Oonk met 36 dienstjaren (1978-2014).  

 

Foto De Batavier gesloopt, foto Te Hofstee 



 
 

 

Affiche Rooie Vrouwen in de PvdA, 1988 



1990-1999 | Rooie Vrouwen in opkomst 

 
In 1994 treedt PvdA-bestuurder Christine Stigter aan als burgemeester. 

Het is voor het eerst dat Winterswijk een burgermoeder heeft. Hoewel de 

Rooie Vrouwen zich ook in Winterswijk deden gelden, was de 
sociaaldemocratie lang een mannenbolwerk. Dat begint te veranderen. 

 

 
 

In deze periode wordt besloten tot de bouw van nieuwe wijken als de 

Rikker. Er wordt bovendien een plan ontwikkeld voor een bijzonder AZC 
voor vluchtelingen in de vorm van een nieuwbouwwijk. Zelf groeit de 

gemeentelijke organisatie inmiddels uit zijn jasje. Lang wordt gesproken 

over de vestiging van de gemeente in de voormalige Tricotfabriek. 
Uiteindelijk zal besloten worden dat tegenover het station een nieuwe 

gemeentekantoor zal verrijzen. In deze periode vindt bovendien een grote 

scholenfusie plaats. De RSG aan de Zonnebrink gaat in 1993 samen met 
de LTS (techniek) en de leao. Omdat deze twee fusiepartners eerder al 

samengingen met de katholieke mavo en de landbouw- en 

huishoudschool, wordt de nieuwe fusieschool De Driemark een enorme 
scholengemeenschap.  

 

PvdA’ers Rieta Hofman, Truus Sieders, Harrie Geessinck en Joop Meijram 



2000-2009 | De neergang zet door 

 
De PvdA raakt uit de gratie bij de kiezer. Landelijk verliest de 

sociaaldemocratie in deze periode aanhang aan rechts-populistische 

partijen als LPF en de PVV. Ter linker zijde kaapt de Socialistische Partij 
(SP) kiezers weg.  

 

 
 

In Winterswijk debuteert Winterswijks Belang in 2006 met 8 van de 21 

raadszetels. WB ontstaat in een paar maanden uit een burgerbeweging 

die zich inzet voor behoud van het verpauperde Strandbad. De PvdA 

onder leiding van Ben Uffink weet zich te handhaven: net als in 2002 

worden 6 zetels behaald. Uffink wordt opnieuw wethouder. Hij speelt een 

grote rol bij de bouw van het Gerrit Komrij College.  

 

Na de periode Uffink (1998-2010) zal de PvdA landelijk en lokaal verder 

wegzakken en lange tijd niet in het dagelijkse bestuur van de gemeente 

vertegenwoordigd zijn. De Winterswijkse aanhang, aan het begin van het 

decennium nog 25 tot 33 procent, slinkt tot ruim 18 procent bij de 

Europese verkiezingen van 2009. Winterswijk is definitief niet meer het 

Rode Dorp dat het heel lang was. Ook PW, de progressieve plaatselijke 

partij, kan het verlies op links in Winterswijk niet verzachten. 

 

Foto: Europese verkiezingsposter met SPD Bocholt, grens bij Woold 2009 



2010-2019 | Eerste vrouwelijke lijsttrekker 

 
Wat zich al lang aandient, zet versneld door. Het aantal raadszetels slinkt 

verder. Waren het er begin 2010 nog 6, na de raadsverkiezingen van 2018 

resteren er slechts 2. De PvdA verliest zelfs zijn positie als grootste linkse 
partij van Winterswijk en zit vrijwel deze hele periode in de oppositie.  

 

 
 
De PvdA hield in Winterswijk andere linkse partijen, zoals PW en de SP, 

altijd ver achter zich. Groen Links wordt in 2018 echter nipt groter. Toch 

is het met heel links hommeles. Verder dan 4 raadszetels komen de 
linkse partijen opgeteld in 2018 niet meer. Nederland wordt rechtser en 

conservatiever. Landelijk verliest de PvdA zijn allochtone aanhang. De 

kiezer zwermt uit naar Denk en andere partijen. Wel zit er lokaal schot in 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen. Bij de raadsverkiezingen 

van 2018 heeft de PvdA voor het eerst een vrouwelijke lijsttrekker, Elvira 

Schepers-Janssen. In februari 2019 wordt zij de PvdA-wethouder in een 
college met Winterswijks Belang, VVD en Groen Links. Het in 2018 

gevormde college van WB en CDA struikelt eerder die maand over het 

beleid ten aanzien van duurzame energie. Twee keer wordt de PvdA in 
Winterswijk toch nog de grootste. Bij de kamerverkiezingen van 2012 

(31,6 procent) en de Europese verkiezingen van 2019 (24,1 procent). 

 

Foto PvdA’ers Gera de Koning, Elvira Schepers en Sheila Walhof, 2014 



1901-2021 | 120 jaar sociaaldemocratie in Winterswijk 

 
 

Grafiek | Stemmenpercentage per decennium 

 

 
 

Hierboven zie je in één oogopslag de ontwikkeling van de 

sociaaldemocratie (SDAP/PvdA) in de gemeente Winterswijk per 
decennium. Om het gemiddelde percentage stemmers te verkrijgen zijn 

de (bekende) lokale uitslagen van alle verkiezingen per tien jaar als basis 

genomen. Naast raadsverkiezingen, dus ook statenverkiezingen, 
verkiezingen voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. 

 

Verantwoording | Een groot deel van de informatie in deze overzicht-pdf 

per decennium is ontleend aan het manuscript Rood Wenters. Het is de 

werktitel van een boek in wording over de sociaaldemocratie in Winterswijk. 

Dankbaar is gebruik gemaakt van archieven, in het bijzonder de 

krantenarchieven op Delpher.nl, website van de Koninklijke Bibliotheek. 

Reacties kun je richten aan: info@ubelzuiderveld.nl of 06 20431424. 


