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De Stem des Voll,s 

STRIJ D BAAR S O C I A L I STENKOOR WERD O RATO R I U M V E R E N I G I N G 

Het koor De Stem des Volks, opgericht op 27 jam1-

ari 1898, wortelt zowel in de sociaal-democrati

sche beweging als in de diamantbewerkerswereld. 

Het oorspronkelijke propagandakoor van de SDAP 

en ANDB ontwikkelde zich tot een algemene 

oratoriumvereniging van fonnaat en dmkt 

vanaf 1930 een belangrijk stempel op 

het Amsterdamse culturele leven. 

In  cle zomer van 1897 namen Amsterdam
se leden van cle Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij (SDAP) het initiatief tot cle 
oprichting van een sociaal-democratische 
zangvereniging. Twee partijgenoten-dia
mantbewerkers, Louis Dikker en Adolf 
Samson cle Levita. riepen in De Sociaal

Democraat van 7 augustus belangsrellen
clen op voor een bijeenkomst op maandag 
cle 9de om half negen in gebouw cl'Geel
vinck (Singel 530), "teneinde zulk een ver
eeniging op te richten". Op 14 augustus 
1897 berichtte De Sociaal-Democraat dat 
afgelopen maandag in Amsterdam cle 
sociaal-clen1ocratische zangvereniging 
Steeds Voorwaarts was opgericht. 
Een groot probleem bleek her vinden van 
een dirigent. Niemand reageerde op cle 
advertentie van 4 september voor een 
dirigent die "aanvankelijk tegen gering 
salaris" het koor zou gaan leiden. Steeds 
Voo1waarrs was clan ook geen lang leven 
beschoren. Op 31 Januari 1 898 meldde 
/let Volksdagblad: "De Soc.Dem. Zanb,veree
niging heef! in haar laatste vergadering 
besloten de vereeniging op Le heffen. 
Direc1 daarna is echter een nieuwe veree
niging opgericht (waartoe ieder arbeider 
kan loetreclen) onder den naam ·stem Des 
Volk,· l\b directeur 1s gekozen de heer 
Th. Si rickwolcl. Voorzitter i� A.S. de l.evi
t a .  ,t•nel,11'1� 1 Groenteman. Korte Zwa-
1wnlrnrgwal 7 b1 1 w1t·n men 1.id1 kan aan-
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Dolf de Levita (1868· 1934) 

legde met collega en partijge
noot Louis Dikker in 1897 de 
grondvesten voor cle sociaal-

clemocralische zan&TVereniging. 

melden als !iel. De vereeniging zal dienen 

om de soc.dem beginselen te helpen 
bevorderen." 

Zingen op het paascongres 

Die feitelijke oprichtingsvergadering van 

De Stem des Volks was op donderdag 27 

januari 1898, in het geheelonthouders

café Rembrandtplein 23. Her belangrijk

ste doel van her nieuwe koor was zingen 

op het SOAP-partijcongres, dat tijdens de 

paasdagen van 1 898 zou worden gehou

den. Onder de nieuwe naam werd al gauw 

een dirigent gevonden, Strickwold, die in 

het verleden al meer propagandakoren 

van de Sociaal Democratische Bond had 

geleid en tevens een bekwaam musicus 

was. 
Hel paascongres werd een succes en de 

leden van hel - 10en nog - mannenkoor 

besloten hun muzikale propagandawerk 

voort te zei 1en. Dal moest wel zonder 

St rickwolcl. wanl die had elders te drukke 

werkzaamheden. Tol zijn opvolger werd 

benoe111cl de jonge zanger. componisl en 

dirigent Ollo Wille111 cle Nobel. En achter· 

af bezien was dat een zeer gelukkige keus: 
De Nobel is van onschatbare waarde 
geweest voor de ontwikkeling van hel 
socialistische (strijcl)lied in Nederland. 
Otto de Nobel componeerde, bij gebrek 
aan bruikbaar materiaal, in de beginperio
de zelf de meeste strijdliederen voor De 
Stem des Volks. Met deze liederen, zoals 
'Morgenrood· en 'Eens', maakte De Stem 
eind vorige eeuw furore. Dit succes 
beperkte zich niet 101 Amsterdam en 0111-
streken, maar in heel Nederland raakte 
het werk van De Nobel en 'zijn' Stem 
bekend. Behalve dat het koor hel sociaal
democratische gedachtengoed propageer
de, werkte het ook hard aan de opbouw 
van de muzikale kwaliteit. Binnen een 
paar jaar was De Stem des Volks bekend 
0111 zijn repertoire én 0111 zijn kwalitei t .  
Dat kwam waarschijnlijk mede doordal 
veel leden joelen waren. die een rijke lll,Ill· 
nenkoortraditie kenden. Op een grnol .1an-
1al concoursen heeft de Amslerdamsl' 
Stem dan ook eerste en ereprijzen gl'W<lll· 
nen. een leken van algemene l'rkl'nning 
van lwl arbeidl'rskoor. 



Op 29-31 juli 1939 1rnd De 
Stem des Volks. gekid door 
/\11!0011 Krelage, O/J i11 Gen!. 

Na afloop van zo'n concours. in Haarlem, 
trok het hele gezelschap naar de gevan
genis, waar toen de SOAP-voorman Pieter 
Jelles Troelstra gevangen zat in verband 
met de Hogerhuis-affaire. Vanonder het 
raam van zijn cel zong het koor hem toe. 
P.J. Troelstra schreef hierover in zijn 
Gt:de11kscllriften: "Op een avond lag ik 
reeds te bed. toen de klanken van een 
socialistisch lied door de muren van de 
gevangenis heendrongen. Het was de 
·stem des Volks' ui l  Amsterdam. die had 

<.'.l deelgenomen aan een zangwedstrijd re 
'----------'------'--'---------J \f! Haarlem en op her aardige idee was ge

Otro de Nol>d ( 1867- 1 950). 
"dirl'Cle11r \11111 De Slt'III dt'S 
Volks", op <'<'Il jiHo uil 
Zondagsblad Het Volk 
1'1111 20 St'/Jlt'III/Jt'r l 9(J:!. 
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komen. de liederen die zij op den wed
strijd had uitgevoerd, nu nog eens voor 
mij te zingen. Deze gebeurtenis bracht 
groote konsternatie teweeg onder de 
bl•woners van de gevangenis en de direk
teur verzocht mij den volgenden dag 
ervoor te zorgen. dat zooiets zich niet 
zou herhalen. een verzoek. waaraan ik 
natuurlijk niet kon voldol:'n . .. 

Nationale muziekboncl 
In 1 900 i; dl:' roem van hel koor zod,111ig 
g'l'l'l'Zl'n. d,11 her en der in Nccll'ri,111d 

zangverenigingen worden opgericht in 
navolging van De Stem des Volks. Veel van 
deze koren bedienden zich clan ook van 
dezelfde naam ofwel een verbastering 
ervan. bijvoorbeeld 'De Volksstem'. Die 
zusterverenigingen wilden graag de 
beschikking krijgen verzoeken over het 
repertoire van Otto cle Nobel. Om deze ver
zoeken in (administratief) betere banen re 
leiden. besloot De Stem een congres voor 
alle sociaal-democratische zangverenigin
gen in Nederland re organiseren. Op dat 
congres. 15 juni 1902 in d'Geelvinck. werd 
de overkoepelend Bond van Arbeiders 
Zangverenigingen opgericht. Volgens het 
Stem-jaarverslag over 1902 had die bond 
tot doel: "Het gemeengoed maken voor 
alle bestaande en nog komende arbeiders
zangkoren van de mooie s trijdliederen van 
de directeur Otto de Nobel ( ... 1." Vijf kor<:>n. 
die uit Amsterdam. Den Haag. Haarlem. 
Zwolle en Enschede. sloten zich direct aan 
bij cleze muziekboncl. clie tot 1996 het•ft 
besraan. 
Tot het miclclen van de jaren tien bleet lwt 
koor gestaag groeien en in het repertoire 
kwam ruimte voor algemene compositie,. 
de zogehett•n lil'clertall'lrnmposit ies. 
Helaas raakte Otto cle Nobel op de drempel 
van dl' l'erste vVerl'ldoorlog oversp,mnl'n 
l'l1 rnul'>l 1.1 jn lunn1e ,11!, chngl'nl van het 
koor lll'l'ril'ggl'n. Het blel'k gl'cn s111ec111·l' 
l'l:'n W<1.1rd1gl' Vl'l'V<111ger tl' vmclen voor 
dl'/.l' ·nl',l ur· v;111 11l't ,on,d1st 1sdw irl·d 
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Pas ruim een jaar later werd De No beis 
opvolger benoemd: Frans Richter, een 
zakenman en een amateunnusicus. 
Onder Richters veertienjarige leiding 
onderging het koorrepertoire een grote 
verande1ing, socialistische strijdliederen 
werden aangevuld met oratoriums. ern
stige muzikale drama's met meestal een 
bijbelse inhoud. 

'Achturenmarsch' l<an de la in 

Hoewel Nederland niet actief betrokken 
raakte bij de Eerste Wereldoorlog was het 
wel een periode van grote verandering. 
Tijdens en vla!< na de oorlog werd een 
aantal eisen van de socialisten, zoals alge
meen kiesrecht en de achturige werkdag, 
verwezenlijkt. Dit hield in dat er voor de 
socialisten minder overbleef om voor te 
strijden. Logischerwijs moest De Stem 
daarom ook afstand doen van een deel 
van het repertoire. Liederen als 'De acht
urenmarsch' en 'Het kiesrechtliecl' ver
dwenen van het programma. De Stem 
moest dus op zoek naar nieuw liedmate
riaal en ook naar nieuwe podia, want er 
werden minder bijeenkomsten gehouden 
waar voor de socialistische idealen werd 
gestreden. 
Vanaf de jaren twintig nam het nog im
mer uitdijende koor steeds vaker ·regi.1-
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liere' composities op; veelal kortere wer
ken, met of zonder pianobegeleiding. 
Recensenten en andere muziekkenners 
gaven regelmatig te kennen dat ze het 
Stem-repertoire, dat deels nog bestond uit 
strijdliederen, niet meer passend vonden 
voor een koor van dergelijke grootte en 
kwaliteit. Het strijdlied was in hun ogen 
muzikaal niet interessant genoeg en het 
liedertafel-repertoire inferieur voor dit 
koor. Deze standpunten leidden tot een 
conflict tussen de pers, met name de 
recensent van Het Volk Paul Sanders, en 
De Stem des Volks: het koor duldde geen 
kritiek op de strijdliederen. De ruzie liep 
zo hoog op dat de SDAP zelfs bemiddelaars 
inschakelde om de verstandhouding tus
sen twee belangrijke pijlers in de sociaal
democratische beweging te verbeteren. 
Een van hen was Emanuel Boekman, de 
latere wethouder. 
Het conflict werd gesust. maar het was 
niet de laatste keer dat De Stem onder 
vuur kwam te liggen. In 1924 trad Jan 
Antoon Krelage ( 1885-1957) aan als voor
zitter en hij liet het koor kennismaken 
met een nieuw en diverser repertoire. 
Maar pas in 1929 was de eerste oratorium
uitvoering van 'Die Jahreszeiten' een feit. 
Fien Krelage was toen net lid geworden: 
"Het koor stond voor iets waar het nog 

Omslag van een progra111111c1-
/Joekje. 
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De koorvlag is ge11uwk1 door 

Gebr. Van Oven uil Dw / laag. 

geen weet van had. Ik kan mij heel goed 
herinneren dat we voor her eerst een fuga 
moesten zingen. Ik wist niet eens war een 
fuga was. Dar kon je niet weten, je wist 
niet hoe dat in elkaar zat en hoe we dar 
moesten zingen met elkaar. Ik weer nog 
dar we onze eerste fuga 'Uncl Sprieger 
überflüss Dank und Ruhm' uit 'Die Jahres
zeiren' van Joseph Haydn gingen instude
ren, dat liep clan allemaal door elkaar 
heen. En ik dacht toen oh jee dat leer ik 
nooit." 

Naar het Concertgebouw 
Het koor studeercle Haydns werk in onder 
leiding van Jan Antoon Krelage junior (in 
de wa 1 1 · ' nc e mg Antoon), omdat Frans Rich-
ter langdurig ziek was. Richter dirigeerde 
wel de uitvoering. De pers was lovend over 
de preStaties van De Stem en moedirrde 
het koor a·111 

° 
'' vooral de ingeslagen weg te 

vervolgen. Direct na die triomf - her hoo<r
tepunt in de loopbaan van deze (ama-

0 

teur)musicL1s - moest Richter wegens 
gezondheiclsredenen definitief afscheid 
nemen van De Stem. Zijn vrouw bleer nno . . � emge Jaren het in 1924 opgerichte kinckr-koor 'De Jonge Stem· leiden. 
Dit keer was eu11 0 1 . ' , pvo gei snel gevonden. 
Het werd cie 1·01 • . 1ge. 1 9-Jange An toon J<n•-
la "e ( 1 908-198 1 ) 1 · l - -0 • c Ie a actief was als diri-gent van enkele (oratorium)koren. Zi jn kwaliteiten had De Sten1 cles V I l  1 1 o <s wor .1 
bij hel instuderen van •Die Jahreszeitl'n· leren kennen. Anll>IJil bus(·lii· l<I ,. e over t'l'n 
b1_)Zonclere i11uzikali1ei1 en kon clit .i.111 l'l'll 

(. f )!\'('EH1 
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Op 21 november 1986 is i11 1/e Stopem 'Die 
Juhrcszeil.c11 ' van Joseph /·luyd11 uit.gevoerd, 
begeleid door het Noorrlholla11ds Kameror
kest. Wouter Schmidt dirigw·clt' en de solis

tc11 w11ren E. vcm Lier (sopraa11), A. Blm1ke11 
(tenor) en W. Oosterkamp (bas). 

� ) 11 , •\ 11 1, 1 erd,1 1H t , l l l ll.ll " I 1 9Y� 

Vader rn ZOOII Krclage ill c/(' 

jaren dertig. respectievelijk 
voorziltt'r eu dirigent van 
De Stem. 

toire. De jonge omroepvereniging had 
behoefte aan cultuur in haar program
ma's en zocht daarvoor contact met af
delingen van de Bond van Arbeiders 
Zangverenigingen, waarvan De Stem lid
oprichter was. De VARA betaalde het 
orkest, de solisten en soms het Concert
gebouw en zond het concert rechtstreeks 
uit. Voor de koren betekende dit een 
enorme financiële verlichting. Ze waren 
nu in staat grotere uitvoeringen te bren
gen. met goede solisten en orkesten. Zo 
zong De Stem des Volks samen met toen 
zeer bekende en geliefde solisten als 
Willem Ravelli en Jo Vincent. 
Het Concertgebouworkest waardeerde de 
kwaliteiten van het arbeiderskoor meer 
en meer en nodigde De Stem dan ook uit 
voor een aantal concerten. onder leiding 
van Willem Mengelberg. Mede dankzij 
dergelijke optredens verwierf het koor 
ook internationaal aanzien. Nu had voor
zitter Krelage zich van meet af ook bezig
gehouden met de opbouw van internatio
nale contacten. Tot 1930 onderhield De 
Stem vooral banden met de Duitse steden 

grote groep mensen overbrengen. Hij Remscheid en Frankfurt. Op uitnodiging 
leidde behalve amateurverenigingen van Frankfurt trad De Stem zelfs als enige 
ook orkesten van de VARA en later het buitenlandse vereniging op op een festi-
Omroepkoor. val van arbeiderskoren. Na de machts-
De Vereeniging van Arbeiders-Radio- overname door de Nazi's richtte het koor 
Amateurs stimuleerde het oratoriumreper- zich op België. met name Gent. 
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Identiteitscrisis overleefd 

De oorlog was desastreus voor veel Stem
leden. Een dag of wat voor de Duitsers 
binnenvielen, zong men nog 'Alle Men
schen werden Brüder' uit Beethovens 
negende symfonie. Het was de laatste 
keer dat alle 144 joodse leden aanwezig 
waren. Simon van der Sluis vertelt hier
over: "Een concert van De Stem was echt 
een familiegebeurtenis. Mijn eerste con
cert dat ik bijwoonde was op 6 mei 1940, 
de maandag voordat de oorlog uitbrak. 
Dit was de negende symfonie van Beetho
ven. een openbaring voor mij. Het meest 
aangrijpende hiervan. maar dat realiseer 
je je pas achteraf. is dat dit de laatste keer 
was dat de familie. waarvan een deel 
Stem-lid was, op een concert bij elkaar 
was." 
De bezetters bepaalden dat vanaf juni 
1940 joelen geen !iel meer mochten zijn 
van De Stem cles Volks en het koor 
besloot cle activiteiten te staken. Toen in 
mei 1945 De Stem voor het eerst weer bij
een kwam. bleek slechts een enkel joods 
lid de holocaust te hebben overleefd. 
Deze vernietiging van mensen betekende 
ook de vernietiging van de historische 
wortels van het koor. dat immers opge
richt door was joodse diamantbewerkers. 
Ondanks alles herleefde het koor en al 
vrij snel telde het meer dan 300 leden. 
De vooroorlogse routine van concerten 
en reizen wercl weer opgepakt. Alleen de 
band met de sociaal-democratische bewe
ging werd steeds losser. Door cle ontzui
ling en de opkomst van de massamedia 
verloor De Stem des Volks zijn aantrek
kingskracht voor de rvdA en de VARA. Tot 
1970 zond de vara nog wel concerten uit, 
maar daarna werd de band verbroken. En 
de Partij van de Arbeid nodigde het koor 
nog maar af en toe uit om te komen zin
gen op congressen of andere bijeenkom
sten. Muzikaal gezien ging het voortreffe
lijk - zo zong men mee met het Concert
gebouworkest op een plaatopname van de 
achtste symfonie van Mahler. onder lei
ding van Bernard Haitink - maar door hel 
uiteenvallen van cle ·rode familie' dreigde 
een identiteitscrisis. De ouderen die 
gedreven door socialistische idealen ooit 
lid waren geworden. liepen weg (of gin
gen dood). En op jongeren oefende koor 
weinig <1<1ntrekkingskrach1 uit. voor hen 
wa, De Stem gewoon een oratorium koor. 
l<relage, ver! rek 111 1979. na een halve 
t·euw d111ge111;chap. betekende een verde
rt' <1chlt'ru11gang. 1-ran, Bleekemolen kon 
l<rel.igt• niet evenaren en de gee,tclrifl van 
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D E  STE M DES VO LKS 

Concertgebouw, grote 1/.aal 
ZomJag 23 llll'Î 1 965. 20. 1 5  lltll' 1..1:il o,�·u 19.1:; uur 

1-IERDENl(INGSCONCERT 

AWODATH HAKODESH 
Ernest Blol'h 

JISKOR 
Hans Krieg 

THESE THINGS SHALL BE 
John lreland 

Uitvocri11p; kr 11agcd,u·hLeui:; van de Joodse slad1tofü·r ..... i11 h,·t l1ijzo11dl'r 
ui l  .,D,· Stl'm dl' . .., Vnlk:--H . di,� 25 jaar �f'lecle11 '1 1 1 1 1 laal:->I(' 1·011c·t•r1 g-av1•11 

M<'d1•w1'rkc11,l,·11: Mirjam K1·icg, sopraan; Herman Schey, lia,; 
Mcindcrt Boekel, orgel; Het Kunstmaandorkcst; 

De Stem «les Volks; Ver. Joodse Koren "l·lans Kricg" 
l -lt-1 w·hn·l o. I.v. Antoo11 Krelage 

Toq,:m1r:•1H"ij1.,·11 ( i,u·I. r,,.·l11t-11 1·11 11ln11i...lw•1u-,) : r :t:zO (h:il1·1111 ,·11 za.11 rij f, 1/111 :11) • ( l.iO (11111lium . .,jj,tu,·l,·11 ,·11 t..1.11 rij ,1 t/111 :,) 
\'on1•,1•rl..u11p: Urud"111:au• ,� \. l'oppd. \', ll:l'rl1-.1r. '):! •·11 \hu:i,·LJ.,.·ur- .. \ui-t,•11IJ111R. 'l'rump1•11l,11r;:-1r. 111 (lwd, \,,.•ht-ir.) 

Plnnt•lw�prl'l.:i11�: JIJ. :!U 1·11 :.!I uwi iu lwt Co1m·,1;:,·luu11• ,:m 1 1 1 ,l ,i uur 
_____________________________ g/ 

de leden daalde. Nieuw elan bracht diri
gent Wouter Schmidt. Al was De Stem 
·slechts' een oratoriumkoor. de leden 
voelden er zich weer thuis. En nieuwe, 
jongere zangers werden over de drempel 
gehaald door promotiecommissie 'de 
Douwers·. Een van hen is Wim van Hees
wijk: "Elke donderdag als ik van mijn 
werk naar de repetitie rij heb ik cle nei
ging om 'lekker' naar huis te gaan. Maar 
clan ga ik toch naar het koor en is het er 
weer gezellig. En het zingen maakt me 
heerlijk ontspannen ( . . .  ). Ik voel me voor· 
a l  thuis bij de club. Voor veel oudere 
leden is het koor denk ik échl belangrijk. 
( . . .  ) zo komen er een aantal heren uit 
Haarlem en Hoofddorp en er is zelfs een 
dame die elke week speciaal uit Den Hel
der op en neer komt. Dan moet het koor 
wel een speciaal plekje in het hart heb-
ben.·· 
De 1 00-jarige i, een springlevende vereni

ging. die bogen kan op een rijke traclit ie 

en ook vernieuwende muzikale keuze, 

durft Le maken . • 

Drs. D. Nooteboom is musicoloog & dirigent en 
met Salvador Bloemgarten en Adèle Jansma
Gazan samensteller van de jubileumbundel 
100 jaar De Stem des Volks - van strijdlied tot 

oratorium, IISG, Amsterdam 1998, ISBN 

906861 14 10, 144 blz., f 29,50. 

In het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, Cruquiusweg 31, 
is van 17 tot en met 27 januari een 
tentoonstelling te zien over De Stem 
des Volks. Geopend op werkdagen van 
9 tot 17 uur. 

Rectificatie 
November, blz. 255: cle kinderen slecé'n 
niet bij parktoegang Van Eeghenlaan. 
maar bij de Emmalaan. 

l ) l' � 1 ... 111 �1 �·.. \ '1 1 1, .. 




