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Voorwoord
Beste JS’er,
Voor je ligt de derde congreskrant van het Najaarscongres 2016 in Tilburg. Deze congreskrant bevat de uitslag van
de verkiezing van de Lava hoofdredacteur. Verder vind je in deze congreskrant de tekst van de HR-wijzigingen,
besplispunten en de moties zoals die op het congres zijn aangenomen. De jaarrekening van 2015 en begroting van
2017 zijn door het Congres aangenomen zoals deze in de Tweede Congreskrant stonden.
Er is een breed scala aan moties voortgekomen uit de verschillende themagroepen rond het overkoepelende
congresthema tweedeling. De moties die zijn aangenomen doen recht aan de waarden waar wij als Jonge
Socialisten voor staan. Het landelijk bestuur zal dan ook met volle overtuiging uitvoering geven aan de moties.
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het congres op 19 en 20 november 2016. De tekst is
vastgesteld door het presidium op 13 december 2016.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie van het congres. Hopelijk ben je ook
aanwezig bij het volgende congres op 10 en 11 juni in Nijmegen!
Met rode groet,
Joost Westland
Vicevoorzitter/secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Verkiezing
Lava hoofdredacteur
Freek Kilsdonk is via een schriftelijke stemming met 32 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 stem blanco
verkozen voor de functie van Lava hoofdredacteur. Daarnaast ontving Freek een hartje, 11 kusjes,
“Limburgeringscursus” en “Alaaf” en “veel succes!!”
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Beslispunten
B 1. Opheffing afdeling Noord-Holland Noord
Indiener: Landelijk Bestuur
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,
Constaterende dat:
- de afdeling Noord-Holland Noord eigenlijk niet meer bestaat,
Overwegende dat:
- het bestuur van de afdeling Noord-Holland Noord aan het bestuurslid afdelingen heeft laten weten dat de
afdeling zichzelf wil opheffen.
Besluit:
-de afdeling Noord-Holland Noord op te heffen
-de leden onder te brengen bij de afdeling Amsterdam
En gaat over tot de orde van de dag.
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Huishoudelijk Reglement
HR 1. Verschijningsvorm Lava
Indiener: landelijk bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 12:7
Huidige tekst:
Het ledenblad verschijnt minimaal vier keer per jaar.
Voorgestelde tekst:
Het ledenblad verschijnt minimaal drie keer per jaar.
Toelichting
De Lava is voor de JS een grote kostenpost. Om deze kosten in de hand te houden bij een tegenvallende
verkiezingsuitslag in maart wil het landelijk bestuur komend jaar de mogelijkheid onderzoeken om een Lava per
jaar minder uit te geven. Wanneer er een goede uitslag is in maart bestaat door deze HR wijziging nog steeds de
mogelijkheid om vier Lava’s uit te geven.

AM 1.1 Verschijningsvorm Lava
Indiener: Esther de Vries
Vervallen

AM 1.2 Verschijningsvorm Lava
Indiener: Esther de Vries
Toevoegen tekst
Voorgestelde tekst:
Leden moeten de optie krijgen de Lava digitaal in plaats van op papier te ontvangen.
Toelichting

AM 1.3 Verschijningsvorm Lava
Indiener: Esther de Vries
Afgewezen

HR 2. Deelnemersbijdrage bij internationale activiteiten met een vliegreis
Indiener: landelijk bestuur
Toevoegen lid
Artikel 11:3 lid 3
Voorgestelde tekst:
Lid 4 Leden met uitzondering van de Internationaal Secretaris die voorheen al een keer de deelnemersbijdrage
zoals vermeld in Lid 3 hebben betaald voor een activiteit in het buitenland met vliegreis, betalen vanaf de tweede
activiteit van die aard in hetzelfde kalender jaar de werkelijke kosten van de activiteit.
Toelichting
Internationale reizen zijn een grote kostenpost voor de JS. Om deze kosten in de hand te houden stelt het
landelijk bestuur voor dat alle leden eenmalig de mogelijkheid krijgen om een activiteit in het buitenland met
vliegreis bij te wonen voor de deelnemersbijdrage zoals die in lid 3 wordt beschreven. Voor volgende reizen
worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

HR 3. Werkgroepen hoeven geen steunbetuiging
Indiener: Werkgroep Defensie
Afgewezen

HR 4. Deadline indienen congresmoties ná ledenweekend
Indiener: Werkgroep Defensie
Wijzigen bestaande tekst
Artikel 3:4 lid 2
Huidige tekst:
Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot zes weken voor het Congres
Voorgestelde tekst:
Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot de deadline van indiening is
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verstreken. Deze datum valt niet vroeger dan op de eerste woensdag ná het meest recente ledenweekend en niet
later dan vijf weken voor het Congres.
Toelichting
Constaterende dat
Het ledenweekend 2 jaar geleden een meer inhoudelijk karakter heeft gekregen
Volgens de huidige regels moties alleen met 15 handtekeningen van minstens 3 verschillende afdelingen
ingediend mogen worden.
Het ledenweekend hét moment is dat er veel (nieuwe) leden aanwezig zijn
De JS politiek inhoudelijke moties wil hebben op haar congres
Overwegende dat
Op ledenweekenden veel nieuwe ideeën kunnen opkomen
Wij nieuwe leden de ruimte moeten gunnen om mee te doen aan het politieke proces

AM 4.1 Deadline indienen congresmoties ná ledenweekend
Indiener: Esther de Vries
Te wijzigen tekst
Huidige tekst:
Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot de deadline van indiening is
verstreken. Deze datum valt niet vroeger dan op de eerste woensdag ná het meest recente ledenweekend en niet
later dan vijf weken voor het Congres
Voorgestelde tekst:
Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot de deadline van indiening is
verstreken. Het ledenweekend een plek is waar leden samen komen en over voorstellen kunnen discussiëren.
Om dit te stimuleren het voorjaarsledenweekend niet later dan een week voor de deadline van het indienen van
moties voor het voorjaarscongres dient plaatst te vinden en het najaarsledenweekend niet later dan een week
voor de deadline van het indienen van moties voor het najaarscongres dient plaatst te vinden.
Toelichting
Preadvies: overnemen
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Moties
M 1. Zet Nederland op vleesrantsoen
Indiener: Werkgroep Duurzaamheid
Ingetrokken

M 2. Ontwikkelingshulp
Indiener: Werkgroep Defensie
Afgewezen

M 3. Ambitieniveau defensie
Indiener: Werkgroep Defensie
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

De Nederlandse krijgsmacht zorgt voor veiligheid en recht over de gehele wereld

Nederland een internationaal georiënteerd land is

De wereld steeds onveiliger lijkt te worden

Defensie sinds 2013 maar 1 grote missie tegelijkertijd kan uitvoeren
Overwegende dat:

wij als sociaaldemocraten vinden dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid moet nemen

defensie niet langer het ondergeschoven kindje van de rekening mag zijn
Besluit dat:

Nederland het ambitieniveau moet verhogen en haar defensie dus danig moet organiseren dat zij twee
grote missies tegelijkertijd moet kunnen uitvoeren.

M 4. Papierloos congres 2.0
Indiener: JS Groningen
Afgewezen

M 5. Jaarlijkse Zomerkampen
Indiener: Werkgroep Defensie
Afgewezen
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M 6. Bodemschattenfonds
Indiener: JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

alles onder de Nederlandse bodem op grond van de Mijnbouwwet 1810 eigendom is van de staat,

de winning van gas in Groningen leidt tot aardbevingen,

deze gaswinning met als gevolg aardbevingen tot schrijnende en onmenselijke situaties leidt voor
mensen in het winningsgebied,

compensatie voor het leed dat de betreffende mensen ondervinden, uitblijft, te kort schiet, dan wel
ontzettend moeilijk te verkrijgen is,

60% van de opbrengsten van de gaswinning verdwijnt in de kassen van oliegiganten Shell en
ExxonMobil,
Overwegende dat:

vanuit een sociaaldemocratische overtuiging iedereen een waardig bestaan zo moeten kunnen hebben,

wettelijk iedereen recht heeft op een vredig en veilig bestaan,

de winning van grondstoffen onder de voeten van mensen, ook ten goede moet komen aan de mensen
en niet ten koste moet gaan van deze mensen,

de NAM (50% van Shell, 50% van ExxonMobil) op dit moment enorm veel geld verdient over de ruggen
van de mensen die in het winningsgebied leven,
Concluderende dat:

de JS moet aandringen op en moet pleiten voor de oprichting van een door de overheid beheerd
zogenoemd ‘’Bodemschattenfonds’’,

dit fonds moet bestaan uit verplichte afdrachten van bedrijven die op Nederlandse bodem naar
delfstoffen boren, of anderszins winst behalen uit sterk gerelateerde activiteiten,

deze verplichte afdrachten een hoogte moeten hebben die het goed functioneren van dit fonds
waarborgen,

het geld in dit fonds besteed moet worden aan de volledige compensatie van de schade die burgers
ondervinden ten gevolge van de gaswinning in Nederland,

naast het volledig compenseren van direct gelede schade, het geld in dit fonds ook geïnvesteerd dient te
worden in de getroffen regio’s (denk hierbij aan investeren in werkgelegenheid, het tegen gaan van
krimp etc.),

wanneer er in het fonds te weinig geld is om mensen te compenseren de overheid het fonds moet
bijvullen,

de oprichting van zo’n fonds onder geen beding mag leiden tot het wederom verhogen van de
gaswinning,
en gaat over tot de orde van de dag.

M 7. Afschaffing klassenstrijd in de trein
Indieners: Youri Eijsink(JS Utrecht) & Rimmert Riedstra(JS Haarlem)
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

het systeem van eerste en tweede klas in treinen een tweedeling is

er vaak overvolle treinen zijn, terwijl de eerste klascoupés onder- of onbezet zijn.
Overwegende dat:

Wij als Jonge Socialisten tegen tweedeling zijn zowel in de samenleving als in de trein!

De ruimte die opgaat aan de eerste klas loze ruimte is, die beter benut kan worden
Besluit dat:

Het klassesysteem in treinen dient te worden afgeschaft, met als tussenstap vermindering en dit punt
aanhangig te maken bij de PvdA via het lb
En gaat over tot de orde van de dag

M 8. 16 jaar
Indiener: Themagroep Kloof op basis van leeftijd
Afgewezen
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M 9. Maatschappelijk stage - Verworpen
Indiener: Themagroep Kloof op basis van leeftijd
Afgewezen

M 10. Krijg de Randstedeling in beweging
Indiener: Themagroep Kloof op basis van postcode
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

wij in een bijzonder klein land wonen dat een enorme culturele diversiteit kent, maar de gemiddelde
Nederlander hier eigenlijk weinig gebruik van maakt.
Overwegende dat:

de verbindingen tussen de regio’s sterk verbeterd kunnen worden;

deze verbindingen momenteel zelfs verslechteren: neem de afschaffing van het Nachtnet in Brabant.
Besluit dat:

er meer moet worden geïnvesteerd in goede verbindingen met openbaar vervoer bijvoorbeeld meer en
frequentere intercityverbindingen van andere delen van het land naar de randstad.

er meer moet worden geïnvesteerd in nachtdiensten en betere HSL verbindingen in het land.

er treinverbindingen langs de grens van Noord tot Zuid moeten komen

de trein goedkoper wordt gemaakt.
En gaat over tot de orde van de dag

M 11. Supermegainterregionale omroepen
Indiener: Themagroep Kloof op basis van postcode
Afgewezen

M 12. Ontmoet de verscheidenheid
Indiener: Themagroep Kloof op basis van postcode
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

In steeds meer wijken het gemiddelde opleidingsniveau stijgt (gentrification)

De woonkosten in deze wijken stijgen, als gevolg hiervan
Door deze stijgingen niet alleen meer groentetuintjes verschijnen, maar ook lager opgeleiden worden
verdrongen
Overwegende dat:
De groter wordende ongelijkheid tussen wijken onwenselijk is
Groentetuintjes leuk zijn, maar dit niet opweegt tegen de segregatie die ook een gevolg is
Het essentieel is voor onze samenleving dat mensen elkaar in grote verscheidenheid ontmoeten
Besluit dat:

Het aantal sociale huurwoningen op minimaal 30% per wijk moet worden vastgesteld

Sociale woningbouw gemengd gebouwd gaat worden.
En gaat over tot de orde van de dag
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M 13. Een diverse Overheid
Indiener: Themagroep Kloof op Basis van Etnische Achtergrond
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

de diversiteit op de arbeidsmarkt nog te wensen overlaat

mensen met een migratie achtergrond grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt
Overwegende dat:

De overheid een voorbeeldfunctie heeft

Burgers zichzelf moeten kinnen herkennen in het lokaal bestuur
Besluit dat:

De overheid d.m.v. stimuleren van diversiteitsbeleid een afspiegeling van de samenleving probeert te
worden.

Er per overheidsinstantie streefcijfers worden vastgesteld op basis van de lokale
bevolkingssamenstelling.

De overheid overal anoniem solliciteren invoert.

De private sector verplicht investeert in diversiteit.
En gaat over tot de orde van de dag

M 14. Ethnische verbindingsactiviteit
Indiener: Themagroep Kloof op Basis van Etnische Achtergrond
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er in Nederland een kloof bestaat op basis van ethniciteit

De Jonge Socialisten weinig activiteiten ondermeent tegen deze kloof
Overwegende dat:

De Jonge Socialisten voor verbinding van groepen is

De Jonge Socialisten voorloper zou moeten zijn van het dichten van de ethnische kloof

Verschillende groepen ondervertegenwoordigd zijn in de Jonge Socialisten

Het in de campagne belangrijk is om verschillende ethnische groepen te bereiken en verbinden
Besluit dat:

Iedere Jonge Socialisten afdeling een keer per jaar een multiculturele activiteit organiseert.
En gaat over tot de orde van de dag

M 15. Wereldmarkt voor middelbare scholieren
Indiener: Themagroep Kloof op Basis van Etnische Achtergrond
Afgewezen

M 16. Al door knokkend samen vooruit.
Indiener: Themagroep Kloof op basis van opleidingsniveau
Afgewezen

M 17. Eerstegraads MBO docenten
Indiener: Themagroep Kloof op basis van opleidingsniveau
Afgewezen
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M 18. Klasseloos middelbaar onderwijs
Indiener: Themagroep Kloof op basis van opleidingsniveau
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er een tweedeling bestaat tussen zogenoemde laag- en hoogopgeleiden;

Deze twee groepen al snel langs elkaar heen leven;

Deze tweedeling ongelijkheid wat betreft kennis, macht en inkomen in de hand werkt
Overwegende dat:

Deze ongelijkheid op opleidingsniveau een samenleving die gelijkheid en solidariteit voorstaat, in de
weg staat;

Deze situatie slecht is voor de ontwikkeling van het kind

Het labelen van individuen afdoet aan de waarde van een mens
Besluit dat:

onderwijs vakgericht moet worden ingeschaald. Waarbij de leerling per vak de keuze heeft op wel
niveau het vak gevolgd wordt.

De mogelijkheid voor een extra jaar bestaat om vakken op een hoger niveau af te ronden.
En gaat over tot de orde van de dag

M 19. Verrijkend onderwijs: ook voor armen!
Indiener: Themagroep Kloof op basis van de inhoud van de portemonnee
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Verrijkende onderwijsvormen (Tweetalig onderwijs, University College, Cambridge Engels etc) vaak
extra geld kosten voor de leerlingen/studenten;

Er tegenwoordig vaak heel hoge vrijwillige bijdragen worden gevraagd om deze kosten te dekken.

Armere leerlingen/studenten vaak niet het geld hebben om deze kosten te dragen;

Zij daardoor uitgesloten worden van deze onderwijsvormen en dus beperkt worden in hun kansen.

De vrijwillige ouderbijdrage op (basis)scholen vaak niet geheel vrijwillig is, omdat er consequenties
zitten aan het niet betalen van de bijdrage. (Bijvoorbeeld kinderen die niet mee mogen op schoolreisje
omdat hun ouders de bijdrage niet hebben betaald)
Overwegende dat:

Wij als sociaaldemocraten iedereen gelijke kansen in het onderwijs wil bieden.
Besluit dat:

Verrijkende onderwijsprogramma’s met overheidssubsidies toegankelijk gemaakt moeten worden voor
iedereen;

Het wel of niet betalen van een vrijwillige bijdrage geen impact hebben mag op wat kinderen wel of niet
mogen doen;

Verrijkende onderwijsprogramma’s niet afhankelijk mogen zijn van deze vrijwillige bijdragen.
En gaat over tot de orde van de dag

12

M 20. Opkopen van problematische schulden van jongeren
Indiener: Themagroep Kloof op basis van de inhoud van de portemonnee
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er jongeren zijn met problematische schulden.

Schulden zwaar drukken op jongeren en hen toekomstperspectief ontnemen.

In Leiden en Den Haag schulden worden opgekocht door de gemeente.

Schuldhulpmaatjes heeft bewezen dat persoonlijke begeleiding belangrijk is in het oplossen van
problematische schulden.
Overwegende dat:

De JS solidair is met deze jongeren en wij hen perspectief willen bieden voor de toekomst.
Besluit dat:

Het landelijk bestuur het opkopen van problematische schulden door de overheid in het
verkiezingsprogramma promoot bij afdelingen.

Om naamsbekendheid van Schuldhulpmaatjes te vergroten, het landelijk bestuur zich inzet om
vrijwilligers te werven voor Schuldhulpmaatjes.
En gaat over tot de orde van de dag

M 21. Rotterdampas overal
Indiener: Themagroep Kloof op basis van de inhoud van de portemonnee
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Weinig mensen gebruik kunnen maken van culturele voorzieningen vanwege inhoud van de
portemonnee.

In Rotterdam de inkomensafhankelijke Rotterdampas bestaat die de mogelijkheid biedt om mensen
aan culturele activiteiten te laten deelnemen.
Overwegende dat:

Bepaalde groepen in de samenleving behoefte hebben aan zo’n pas.

Zo’n pas ook door niet Rotterdammers en buiten Rotterdam benuttigd moet kunnen worden.
Besluit dat:

De inkomensafhankelijke nationale pas ingevoerd wordt die de mogelijkheid biedt om deel te nemen
aan culturele activiteiten.
En gaat over tot de orde van de dag

13

M 22. Inburgeringscursus op maat
Indiener: Themagroep Actuele Politiek
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Er momenteel een grote instroom van vluchtelingen/migranten is

Het succesvol afronden van de inburgeringscursus een vereiste is voor het verkrijgen van het
Nederlands staatsburgerschap

Men voor deze inburgeringscursus gemiddeld een lening van €4000,- dient af te sluiten indien men
niet beschikt over voldoende eigen middelen

Deze lening wordt kwijt gescholden indien men slaagt voor de inburgeringscursus

Een substantieel deel van deze vluchtelingen analfabeet is
Overwegende dat:

Wij als jonge socialisten en PvdA het belangrijk vinden dat vluchtelingen de kans krijgen om goed te
integreren

het voor analfabeten vrijwel onhaalbaar is om te voldoen aan de taaleisen van de inburgeringscursus

deze analfabetische vluchtelingen de inburgeringscursus niet halen en daar bovenop opgezadeld
worden met een enorme schuld

een goede integratie gedoemd is te mislukken wanneer men te maken krijgt met een enorme schuld als
gevolg van het niet halen van de inburgeringscursus
Besluit dat:

de vereiste voor het slagen van de inburgeringscursus gebaseerd moet zijn op individueel maatwerk

inburgeringscursussen, taalcursussen, reiskosten en boeken moeten gratis zijn.
En gaat over tot de orde van de dag

M 23. Kinderreclames
Indiener: Themagroep Actuele Politiek
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

de hoeveelheid kinderen met obesitas in Nederland nog steeds toeneemt

kinderen meer vatbaar zijn voor kapitalistische propaganda

Er op dit moment reclametechnieken worden toegepast om ongezond voedsel bij kinderen aan te
prijzen.
Overwegende dat:

volksgezondheid een overheidstaak is

Ouders het soms lastig vinden om nee te zeggen tegen hun kind.

Het op dit moment al verboden is om televisiereclames uit te zenden voor suikerhoudende producten
gericht op kinderen.
Besluit dat:

Reclames met betrekking tot ongezond voedsel voor kinderen verboden moeten worden

De verpakkingen van de producten in de supermarkt niet specifiek aantrekkelijk mogen zijn voor
kinderen

de producten in hogere schappen in de supermarkt moeten komen te staan.
En gaat over tot de orde van de dag
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M 24. Orgaandonatie
Indiener: Themagroep
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen,
Constaterende dat:

Een initiatiefvoorstel voor wijziging van de donorwet in de Tweede Kamer is aangenomen en nu in de
eerste kamer ligt.

Deze wijziging inhoudt dat iedereen, tenzij bij bezwaar, orgaandonor is.

Er onduidelijkheid bestaat over de procedure van donatie en het moment dat tot donatie wordt
overgegaan,
Overwegende dat:

Er grote waarschijnlijkheid is dat dit initiatiefvoorstel in de Eerste Kamer wordt aangenomen.

Dat orgaandonatie een onderwerp is dat raakt aan de menselijke zelfbeschikking en mensen hierover
een goede keuze moeten kunnen maken.

Dat voor een weloverwogen keuze goede informatievoorziening noodzakelijk is, zeker als de norm bij
orgaandonatie een ‘geen bezwaar’-systeem wordt
Besluit dat:

Dat we een betere informatievoorziening wensen vanuit de overheid indien het initiatiefvoorstel niet
wordt verheven tot wet.

Ook indien het initiatiefvoorstel niet wordt aangenomen de Rijksoverheid duidelijkere informatie
moet verschaffen over het moment dat wordt overgegaan tot donatie
En gaat over tot de orde van de dag
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Overzicht namen
Landelijk Bestuur

Vertrouwenspersonen

Lieke Kuiper
Voorzitter
Mobiel: +31 6 24979372
E-mail: lkuiper@js.nl

Edou Hamstra
Bestuurslid Leden & Activiteiten
Mobiel: +31 6 29590301
E-mail: ehamstra@js.nl

Joost Westland
Vicevoorzitter/secretaris
Mobiel: +31 6 55537307
E-mail: jwestland@js.nl

Twan Wilmes
Penningmeester& bestuurslid Afdelingen
Mobiel: +31 6 30815787
E-mail: twilmes@js.nl

Twan Wilmes
Penningmeester& bestuurslid Afdelingen
Mobiel: +31 6 30815787
E-mail: twilmes@js.nl

Stef Oostveen
Presidiumlid
Mobiel: +31 6 20899282
Junus van der Wal
Presidiumlid
Mobiel: +31 6 41889849

Martijn Otten
Bestuurslid Politiek & Campagne
Mobiel: +31 6 16936517
E-mail: motten@js.nl

Simone Kobes
Vertrouwenspersoon bij het najaarscongres
Mobiel: +31 6 20689169

Simon Putman
Bestuurslid Politiek & Scholing
Mobiel: +31 6 22260041
E-mail: sputman@js.nl
Edou Hamstra
Bestuurslid Leden & Activiteiten
Mobiel: +31 6 29590301
E-mail: ehamstra@js.nl
Siman Abdi
Internationaal Secretaris
Mobiel: +31 6 38820571
E-mail: sabdi@js.nl

Presidium
Samir Ahraui
Friso Ages
Lester Von Meijenfeldt
Thijs Kievit
Stef Oostveen
Junus van der Wal
Joost Westland (secretaris LB)
E-mail: presidium@js.nl
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Strijdliederen
Internationale

Bella Ciao!

Ontwaakt, verworpenen der aarde,
Ontwaakt, verdoemd in hongers sfeer,
Reed’lijk willen stroomt over de aarde,
En die stroom rijst al meer en meer.

Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
Eo ho trovato l'invasor

Sterft, gij oude vormen en gedachten,
Slaafgeborenen, ontwaakt, ontwaakt,
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt.

O partigiano porta mi via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano porta mi via
Che mi sento di morir

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En D'Internationale
Zal morgen heerschen op aard.

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

De staat verdrukt, de wet is loochen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort,
Tot merg en been wordt de arme uitgezogen,
En zijn recht is een ijdel woord,

Mi seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Mi seppellire lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fiore

Wij zijn het moe naar ander wil te leven,
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt,
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

E le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno: "Che bel fior"

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En D'Internationale
Zal morgen heerschen op aard.

È questo il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
È questo il fiore del partigiano
Morto per la libertà

De heerschers door duivelse listen,
Bedwelmen ons met bloedigen damp,
Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren,denkt wat ge doet,
Wij hebben waap'nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
En D'Internationale
Zal morgen heerschen op aard!
Tekst: Henriette Roland Holst
Muziek: Pierre de Geyter
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