
 

 
 

 

 
 

STRIJDLIEDEREN 
BOEKJE 

 
 

(versie 02/2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inhoud 
 

Hand in hand kameraden 

Bandiera Rossa (avanti popolo) 

Weg met de machten 

Zeven dagen lang 

Marianne 

We shall not be moved 

Hé flikken 

Dans, dans, dans 

Het apekot 

Weken van 32 uren 

De internationale 

Bella ciao 

Socialistisch zelfbeheer 

Al zijn wij zwakke vrouwen (o lio lio la) 

De weg is lang 

De gedachten zijn vrij 

Lied der bannelingen 

Lieven baas 

Arbeiders, studenten 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Hand in hand kameraden 
 

Hand in hand kameraden, 

hand in hand, de strijd gaat door 
geen woorden maar daden 

we strijden tot de dood (2x) 
 

 

Begin 
 

't is maar een begin 

wij gaan door met de strijd! 

 

 
Bandiera Rossa (avanti popolo) 

 

Avanti Populo alla riscossa 
Bandierra rossa, Bandiera rossa 

Avanti populo alla riscossa 
Bandierra rossa trionferà 

 
Bandierra rossa la trionferà (3X) 

Eviva il socialismo e la liberta 
 

Avanti Populo, alla stazione 

revoluzione,revoluzione 
Avanti Populo, alla stazione 

revoluzione trionferà 

 
Revoluzione la trionferà (3x) 
Eviva socialismo e la liberta 

 



Weg met de machten die verknechten 
 

Weg met de machten die verknechten, 

arbeiders eisen hunne rechten. 
Wij zijn voor de bevrijding van de mens, 

d’arbeidersklas zal er voor vechten! 
 

De vrijheid is ons hoogste goed, 
daarin willen wij leven. 

De macht die deze wet verkracht, 

die krijgt ons allen tegen 
 

Weg met de machten die verknechten, 

arbeiders eisen hunne rechten. 
Wij zijn voor de bevrijding van de mens, 

d’arbeidersklas zal er voor vechten! 

 

 
 



Zeven dagen lang 
 

Wat zullen we drinken, zeven dagen lang? 

Wat zullen we drinken? Wat een dorst. (2x) 
 

Er is genoeg voor iedereen,  

dus drinken we samen, sla het vat maar aan. Ja, 
drinken we samen, niet alleen. (2x) 

 
Dan zullen we werken, zeven dagen lang. 

dan zullen we werken, voor elkaar. (2x) 
 

Dan is er werk voor iedereen, dus werken we 

samen, zeven dagen lang. Dus werken we 
samen, niet alleen. (2x) 

 

Eerst moeten we vechten, niemand weet 
hoelang. Eerst moeten we vechten, voor ons 

belang. (2x) 
 

Voor het geluk van iedereen, dus vechten we 
samen, samen staan we sterk. Dus vechten we 

samen, niet alleen. (2x) 

 

 



Marianne 
 

Ik ben Marianne, proletaren! 

Mijn naam is overal bekend. 
‘k Draag op mijn losgebonden haren 

de rode muts der vrijheidsbent. 
Ik ben uit het ruwe volk geboren. 

De dag dat ‘t uur der vrijheid slaat, 
zal hij als man mij toebehoren, 

die ‘t moedigst aan mijn zijde staat. 

 
 

Refrein  

Ga, ga, Marianne! 
O voer ons aan, verlos de maatschappij 

van de tirannen 
En maak ons vrij! 

En maak ons vrij! 
 
 

Gij forse smid, gij die bedolven 
in ‘s aardrijks schoot geen dag aanschouwt, 

gij die moet zwerven op de golven, 

gij akkerman die ‘t land bebouwt, 
Uw meesters, lage parasieten, 
bevelen u: gelooft aan God, 

wijl zij een hemel hier genieten 

en gij een hel, tot schand’ en spot. 
 

Refrein 

  
 



 

Mijn republiek, o proletaren, 
door d’ eeuwen heen omvergehaald, 

zal ons aan ene tafel scharen, 

wanneer gelijkheid zegepraalt. 
‘k Eis van de man dezelfde plichten, 

dezelfde rechten voor de vrouw. 

Zo gaan wij voor de mensheid stichten, 
een vrij en vreedzaam staatsgebouw. 

 
Refrein 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



We shall not be moved 
 

We shall not, we shall not be moved. 

We shall not, we shall not be moved. 
 

Refrein 
Just like a tree that's standing by the water, 

we shall not be moved. 
 

 

The union is behind us, 
we shall not be moved. (2x) 

 

Refrein 
 

We're fighting for our freedom, 

we shall not be moved. (2x) 
 

Refrein 
 

We're fighting for our children, 
we shall not be moved. (2x) 

 

Refrein 
 

We'll building a mighty union, 

we shall not be moved. (2x) 
 

Refrein 
 

Black and white together, 
we shall not be moved. (2x) 



 

Refrein 
 

Young and old together, 

we shall not be moved. (2x) 

 

 

 
 
 

 
Hé flikken 

 

Hé flikken, hoeveel krijg je  

hoeveel krijg je voor dit vuile werk. (2x) 
 

Altijd weer hetzelfde liedje, 
altijd weer hetzelfde feit. 

Altijd weer dezelfde flikken 
dezelfde mentaliteit. 

Kom je hier op voor je rechten, 

moet je’r steeds op straat voor vechten. 
Met de blauwe of zwarte frakken, 
't is de dans van de matrakken. 



 

Hé flikken, hoeveel krijg je 
hoeveel krijg je voor dit vuile werk (2x) 

 

Wat is’t waard wat is de prijs, 
om je zo te laten haten. 

Maak jezelf geen blaasjes wijs, 

of hebt je niet in de gaten. 
Ook al zijn wij lieve mensen, 

die u zeker geen kwaad wensen. 
Maar daag je ons uit of val je ons aan, 

weet dan dat we terug slaan. 
 

Hé flikken, hoeveel krijg je 

hoeveel krijg je voor dit vuile werk (2x) 
 

 
 
 

Wij maken ons geen illusies, 

zang is niet aan jou besteed. 
Pas maar op en mijd discussies, 

een matrak staat zo gereed. 



Want zij hebben jou geleerd, 

hebben jou zo gedresseerd. 
Denk niet na dan doe je wel, 

en bevel is steeds bevel. 

 
Hé flikken, hoeveel krijg je 

hoeveel krijg je voor dit vuile werk. (2x) 

 
Wie is baas wie geeft bevelen, 
heeft iemand dat jou verteld. 
Waarom zijn wij met zovelen, 

die niet op jou zijn gesteld. 
Voor wiens orde voor wiens rust, 

voor wiens bank of voor wiens trust. 

Moet je met gas en geweren, 
ons protesten hier bezweren. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans, dans, dans 
 

Op de scheepswerf was een bal, dat de bazen 

heugen zal.  
Men danste op de plaats waar dient gewerkt.  

Veel meer vrouwen waren daar, dan het 
scheepsvolk bij elkaar.  

Niet te stuiten waren zij zo werd gemerkt.  
 

Refrein  

Dans, dans, dans de werkplaats vrij,  
dans, dans, dans en keer het tij.  

Zet de bazen aan de kant. Reik elkaar lustig de 

hand.  
Samen werken, samen feesten willen wij.  

 
 

Donderprekend over 't land, riepen bazen hand in 
hand.  

Wie werk en feest wil delen straft zichzelf.  

Concurrenten feesten niet, werken dag en nacht 
voor niets.  

Wie wil feesten sluit de poorten van de werf.  

 
Refrein 

 
Maar het scheepsvolk dat hield vol, vond de 

werven onzer bol.  
Om te praten over loon- en werkvoorwaarden.  
Concurrenten werden broers. Eén bestelpunt 

werd de koers.  



Eerlijk deelden zij het werk dat zij vergaarden.  

 
Refrein 

  

Allen schreeuwden moord en brand, verdeel en 
heersers aller kant.  

Eerlijk delen is de dood der vrije markt.  

Ongelijkheid is de zweep, die de mensen werken 
deed.  

Ieder voor zich is de motor onzer markt.  
 

Refrein 
  

Maar het werkvolk sloot zich aan, bij die 

scheepsbouwers vooraan.  
Eerlijk deelden zij het werk dat zij vergaarden.  

Werk en lust werden weer één, als bij 't 

oogstfeest van weleer. 
En de winstwolf maakte plaats voor nieuwe 

waarden. 
 

Refrein 

 

 

 



Het apekot 
 

DE CRECHE DAT IS EEN APEKOT, PARLEZ VOUS 

ELK ZIJN BED EN ELK ZIJN POT, PARLEZ VOUS 

ZE STROOIEN ER POEDER OP UW VEL 

GE MOET ER SLAPEN OP BEVEL, INKE PINKE PARLEZ 

VOUS 

 

DE SCHOOL DAT IS EEN APEKOT, PARLEZ VOUS 

DE APEN ZITTEN TWEE AAN TWEE, PARLEZ VOUS 

DE GROOTSTEN AAP DIE ZIT VAN VOOR 

EN DOET DE ZOTSTE KUREN VOOR, INKE PINKE 

PARLEZ VOUS 
 
 

 'T LEGER IS EEN APEKOT, PARLES VOUS 

ZE SCHIETEN DAAR MEKAAR KAPOT, PARLEZ VOUS 

DE GENERAAL DAT IS EEN HOND 

DE VIJAND ZIET ALLEEN ZIJN KONT, INKE PINKE 

PARLEZ VOUS 

 

 

'T FABRIEK DAT IS EEN APEKOT, PARLEZ VOUS 

ZE WERKEN ZICH D'ER STAPELZOT, PARLEZ VOUS 

DE GROTE BAAS DIE KRIJGT ZIJN PREE 

AL AAN DE MIDDELLANDSE ZEE, INKE PINKE PARLEZ 

VOUS 

 

D' OUW PEEKES ZITTEN IN 'T APEKOT, PARLEZ VOUS 

WEER ELK ZIJN BED EN ELK ZIJN POT, PARLEZ VOUS 

DE NONNEKES STOPPEN U IN BAD 

DAT DOET ZO'N DEUGD VOOR UW PROSTAAT, INKE 

PINKE PARLEZ VOUS. 

 
 

 



Weken van 32 uren 
 

Weken van 32 uren, 

overal en zonder loonverlies. (2x) 
 

Refrein 
Van de werkloosheid die 

vandaag nog stijgt, 
maken wij meer betaald verlof. (2x) 

 

 
Reeds met vijfhonderdduizend, 

vijfhonderdduizend, stempelaars, 

gedoemd om eeuwig lanterfanten,  
als ongewenste bedelaars 

 
Refrein 

 
Acht man aan vier uur minder, 

maken plaats, voor een man meer, 

en die één, die er zo bijkomt, 
verlicht het werk, voor iedereen 

 
Refrein 

 
Werkers en werklozen, 

meer dan ooit, samen paraat, 
want jij die, vandaag nog werk hebt, 

misschien sta je morgen, zelf op straat 

 
Refrein 

 



De internationale 

 
Ontwaakt, verworpenen der aarde! 

Ontwaakt, verdoemd in hong’ren sfeer! 
Reed’lijk willen stroomt over d’aarde 
en die stroom rijst al meer en meer. 

Sterft, gij oude vormen en gedachten! 

Slaaf geboor’nen, ontwaakt, ontwaakt! 
De wereld steunt op nieuwe krachten, 

begeerte heeft ons aangeraakt. 
 

Makkers, ten laatste male 

tot de strijd ons geschaard, 
en d’Internationale 

zal morgen heersen op aard. (2x) 
 

De staat verdrukt, de wet is logen. 
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort. 

Tot het merg wordt de arme uitgezogen 

en zijn recht is een ijdel woord. 
Wij zijn het moe naar anderer wil te leven; 

Broeders, hoort hoe gelijkheid spreekt: 

Geen recht, waar plicht is opgeheven, 
geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt. 

 
Makkers, ten laatste male 

tot de strijd ons geschaard, 
en d’Internationale 

zal morgen heersen op aard. (2x) 

 
 



Bella ciao 

 
Toen ik vanmorgen vredig ontwaakte 

bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Toen ik vanmorgen vredig ontwaakte 

was de verdrukker in de stad 

 

Oh partizaan, ‘k wil met je mee 
bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 

Oh partizaan, ‘k wil met je mee 
want de dood zit in mijn hart 

 

En als ik sterf, als partizaan 
bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 

En als ik sterf, als partizaan 
laat mij dan rusten in mijn graf 

 
En laat mij rusten, in gindse velden 

bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 

En laat mij rusten, in gindse velden 
in de schaduw van mijn bloem 

 

En alle mensen, die daar voorbij gaan 
bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
En alle mensen, die daar voorbij gaan 

zullen wijzen naar die bloem 

 
Dat is de bloem der partizanen 

bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 

Dat is de bloem der partizanen 
voor de vrijheid zijn zij dood 

 



Socialitisch zelfbeheer 

 

 
Refrein 

Zelf-, zelf-, zelfbeheer, socialistisch zelfbeheer. 

Zelf-, zelf-, zelfbeheer, wat is dat? 
 
 

Ik weet waar beurs en vrije markt regeren, knielt 
men voor de wet der grootste winst. 

Maar zeg nu zelf kan hebzucht d’aard beheren, 
als citroen perst men mens en natuur. 

De macht der beurs moet men met regels 
breken, anders-globalisten aan ’t bestuur. 

 

Refrein 
 

Ik weet men wil de staat privatiseren, ’t grote 

geld wil ’t land belastingsloos. 
Maar zeg nu zelf wat valt nog te beheren, in een 

staat beroofd tot lege doos. 
De vrucht van werk moet men socialiseren, 

anders zijn verkiezingen zinloos. 
 

Refrein 

 
Ik weet de mens die wil graag domineren, arbeid 

mag dus geen verplichting zijn. 

Want zonder dwang kan niemand commanderen, 
basisnoden moeten gratis zijn. 



Zodat de mens het werk kan herbeleven, creatief 

en vormend bezig zijn. 
 

Refrein 

 
Ik weet de mens die wil graag profiteren, laat 

een ander al het werk maar doen. 

Maar arbeidsvreugd we kunnen het creëren, wat 
ze met consumptievreugd wel doen. 

Want zelfbeheer laat ons participeren, aan de 
bloei van ’t collectieve goed. 

 
Refrein 

 

Wanneer de markt ons niet meer zal regeren, 
wordt de mens weer meester van zijn lot. 

De vrucht van werk zal heel de wereld delen, 

vrijheid g’lijkheid wordt een waar gebod. 
Naar behoeften zal men produceren, met respect 

voor mensen en natuur. 
 

Refrein 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Al zijn wij zwakke vrouwen 

 

Al zijn we zwakke vrouwen, geen dwang kan ons 
vermoeien, Voor 't heil van onze kind’ren, voor 't 

heil van onze kind’ren. 
Al zijn we zwakke vrouwen, geen dwang kan ons 
vermoeien, Voor 't heil van onze kind’ren, zal 't 

vrouwenfront nu groeien. 
 

0 lio lio la, onze rangen groeien aan, 
En de ware syndicalisten, en de ware 

syndicalisten 

0 lio lio la, onze rangen groeien aan, 
en de ware syndicalisten willen een vrij bestaan. 

 

Maar de vrijheid zal niet komen, zolang we 
blijven dromen. De ratten en de bazen, de ratten 

en de bazen, 
Maar vrijheid zal niet komen, zolang we blijven 

dromen, De ratten en de bazen, die nemen we te 

grazen. 
 

0 lio lio la, onze rangen groeien aan, 
En de ware syndicalisten, en de ware 

syndicalisten 
0 lio lio la, onze rangen groeien aan, 

en de ware syndicalisten willen een vrij bestaan. 
 



En gij nette meneren, 't getij zou kunnen keren, 

Laat uw pretentie varen, laat uw pretentie varen, 
En gij nette meneren, 't getij zou kunnen keren, 

Laat uw pretentie varen, laat ons de poen 

beheren. 
 

0 lio lio la, onze rangen groeien aan, 
En de ware syndicalisten, en de ware 

syndicalisten 

0 lio lio la, onze rangen groeien aan, 
en de ware syndicalisten willen een vrij bestaan. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



De weg is lang 

 
De weg is lang en kent ook eenzaamheid 
Maar mensen voer de strijd niet alleen 
In deze tijd die nog geen vrede kent 

En geen gelijkheid voor iedereen 

Wie weet er dan niet dat kapitalisten 

Nooit werkelijk zeggen waarom ze bestaan 
Ze hebben de macht, die willen ze houden 

Rechtvaardigheid kennen ze enkel als waan 
 

Refrein 

Kom socialisten trek ten strijde 
Kom socialisten wees paraat 

Onze strijd is niet langer te vermijden 
Als je maar weet waar het steeds om gaat 

 
 

Hij heeft gelijk, die het niet langer neemt 

Maar mensen voer de strijd niet alleen 
In deze tijd die nog geen vrede kent 

En geen gelijkheid voor iedereen 

Of laten we ons nog langer bedonderen 
Met instant-inspraak en praten in bed 

Kom doe met ons mee en doe het van onderen 
We maken ons klaar voor het verzet 

 
Refrein 

 

Er komt een strijd waarna er vrede zal zijn 
Maar mensen voer de strijd niet alleen 



In deze tijd die nog geen vrede kent 

En geen gelijkheid voor iedereen 
We hebben tesaam nog zoveel te leren 

En wat ook gebeurt het is politiek 

We zullen de machten moeten bezweren 
Het einde der klassen het eind der paniek 

 

Refrein 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



De gedachten zijn vrij 

 
De gedachten zijn vrij  

Wie raadt ze daarbinnen?  
Zij dansen voorbij  

Als nacht'lijke schimmen  

Geen mens kan ze naken  

Geen jager ze raken  
Laat wezen wat zij:  

De gedachten zijn vrij!  
 

Ik denk mij wat ik wil  

In heimlijke dromen  
Haar zoetheid laat ik stil  
Mijn harte doorstromen  
Mijn wens en begeren  

Kan niemand mij weren  
Laat wezen wat zij:  

De gedachten zijn vrij!  

 
En spert men mij geboeid  

In duistere toren  

Hun zorgen en moeit'  
Gaan alle verloren  

Gedachten als vuren  
Doen storten de muren  

En zold'ring daarbij!  
De gedachten zijn vrij!  

 

Daarom wil ik immer,  
de zorgen verjagen,  



en zal mij ook nimmer  

met spoken meer plagen  
Men kan toch daar binnen,  
steeds lachen en minnen  

en denken, wat ook zij:  
de gedachten zijn vrij 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Lied der bannelingen 

 
Omdat wij de miserie 

van onze hoofden weerden, 
zijn wij door alle landen, 

voorgoed verbannen. 

 

Wij zijn thuis op de hele wereld, 
onze wet is de vrijheidsdrang. 

In onze harten, in onze harten. 
 

Wij zijn thuis op de hele wereld, 

onze wet is de vrijheidsdrang. 
In onze harten, leeft een rebellenzang. 

 
Maar eens keren wij weer, 

wij bannelingen. 
Om ’t vals gezongen welvaartslied, 

juister te zingen. 

 
Wij zijn thuis op de hele wereld, 
onze wet is de vrijheidsdrang. 

In onze harten, in onze harten. 
 

Wij zijn thuis op de hele wereld, 
onze wet is de vrijheidsdrang. 

In onze harten, in onze harten. 
 

Wij zijn thuis op de hele wereld, 

onze wet is de vrijheidsdrang. 
In onze harten, leeft een rebellenzang. 



Lieven baas 

 
Refrein 

Lieven baas, met uw nette witte sokken, 
kom uw centen dokken, kom uw centen dokken. 

Lieven baas, met uw nette witte sokken, 

kom uw centen dokken, dan gaan we door. 

 
 

We hebben u doen verschieten,  
verschoning dus meneer, 

maar ’t was den eerste keer,  

maar t’ was den eerste keer. 
We hebben u doen verschieten,  

verschoning dus meneer, 
den volgende keer,  

is ’t zo moeilijk nie meer. 
 

Refrein 

 
’t Ga nie meer over maanden,  

’t ga niet over een week, 

maar binnen een paar dagen, 
maar binnen een paar dagen. 
’t Ga nie meer over maanden,  

’t ga niet over een week, 

maar binnen een paar dagen, 
is ’t oud systeem van streek. 

 

Refrein 
 



Arbeiders - Studenten 

 
Arbeiders studenten, 
op ’t kazerneplein, 

staan ze met de wapens die van onze centen zijn. 
 

Maar ‘t zijn de wapens van ‘t kapitaal, 

‘t is ‘t arsenaal, van ‘t kapitaal. 
daar houden ze ons mee klein, 

als ‘t stakingen zijn. 
 

Arbeiders studenten, 

op ’t kazerneplein, 
gaan ze met die wapens naar zwartberg naar de 

mijn, 
naar de textiel naar de metaal, 

met ‘t arsenaal van ‘t kapitaal, 
als ‘t stakingen zijn. (2x) 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


