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1:. )~J:EN OVER ROOD

Nie~w Links in de Partij van de Arbeid trad op 3'oktober 1966 in de open
baar~e1d met<de pu:blikati~ van "Tien over :cood".
Samens,tell:ers:Hans van den Doel, Han Lammers, Arie van ,der Hoek,

Reinier Krooshof, Andre ven der Louw, Tom Pauka,
Rob de Rooi, Arie van der Zwan.

Eindredao tie : Hen Lammers, Hans van den Doel.
"Het is gesohreven venuit de overtuiging dat de,grootste Nederlandseso ••
oi~~stisohe partij: ' , , '
&. watbetreft haar prinoipil!le uitga.ngspunten'ondu:1.delijk is;
b •.vobrzover er van duidelijkheid sprake is, vaak oonservatieve kenmerken

vertoont;
o. in haar, doen en laten intern zowel als naar buiten de demooratie orivol-

doende reoht doet wedervaren".

Nadat men deze punten heeft toegelioht, stellen de samenste'llers: "Het,
verkiezingsjaar 1961 zal beslissend, zijn voorde toekomst van dePvdA.
Daarom heoft een groep, die Nieuw Links in de.PvdA vertetgenwoordigt, dft
gesohrift samengesteld. Hetbeoogt de PvdA opnieuw aen toekomstvisie te'
ge,ven". i' 'c.:

Hat Qoekje wordts~engevatin een "Kort Begrip",datc1oor een 80pa.rtij
leden - enkelen maakten ten aanzien van bepaalde passages voorbehoud 
ondertekend is.D!t"Kort Begrip" luidt:

wWiä 'st~ven ernaar dat'alle mensen aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelrie.en'.etv
gelijke informatie enzeggenschap,

gelijke ontwikkelingskansen,

- gelijke mogelijkheden om met succes te streven naar het verwerven van. een bepaald inkomen

of vermogen.

Demc,or&:tie

Doelstellingen-~-~~-:~.-:.~:---~
Het beginsel van de gelijkheid van alleb,ur,gers word,t in ,.volleconsequentie dool'gevoerd·.·::

De besluitvorming wordt zo doorziohtig mogelijk gemaakt.

De en~,+ing, krijgt volop g~+egenheid;iaande,besl:uitvorming deel te nemen.

Middelen

D~:p~rtij ~an de Arbeid v~rk~aart openlijk bijvolgende gelegenheden sleohts dan aan een kabi

n~tsrormatie deel te nemen~' als er garantie~ zijn dat een v60r de verkiezingen gepublio~rd

minimumprogramma ook binnen d~ normale regeringsperiode zal worden verwezenlijkt.

Het parlement wordt in staat ~esteld bij zijn controle op de regering werkelijk een vuist' te

maken, door

- ~et parlement toe te staan in het openbaar deskundigen te horen,

- de parlementariers een beter outi~lage te 'verschaffen.

De relatie tussen kiezer en gekozene wordt verbeterd door

- de vOlksvertegenwoordigers in de eerste plaats a~ te wij~en op grond van hun alge.ene en '

pOl~~,i:ke kwaliteite~ en ,pas in de tweede plaats op grond van hun speoialistisohe verworven-, . ,- ..
he.~~n;,

- de parlementsleden een duidelijk omschreven verantwoordingsplicht tegenover de door ben ver-

tegenwoordigde burgers op te leggen,

- het kiesstelsel in de gee'stvan deze eisen te herzien"
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Gelijkere kansen opintormatie worden verwezenli~kt door

~ ,&11e ambtelijke stukken in beginsel openb&ar te maken en uitzonderingen daarop in de Wet

vast te leggen,

~ - ~~~a~ ~?hOf~~,~oor yoortgezet,onderwi,js ~e beginselen der ,staatsinrichting, politiek,... "

geschiedenis van het recente verl~den eR economie ,als;verplichte Vakken, in te'voeren.~ ' ..

Denormen vooii::':h,eibeleidtenaannen"van 4'~openbal'e-'o~~.t:;word.ninde wat 'vastgel'egd.'Be-

'perkingen op,h~'thouden van deaions:~f~ties-e~ he,:aan ~~.'~brengen. VlUl;gedrukte stukken,

alsmede de prevent.ieve censuur op le~zen,:~Qrden,'!Opgeh,~en. ,:,::";': ',',',,,,,:,'".:.

~rse~el': 'en,:hö'~fdvanhet',provinciäaLl~1;tÜUr worden ':ß.k~z.n•. ;, " :'~,'• l ." ••

Zodra de regering van koningin Juliana eihdigt, wordt. Hederland een republiek. De Par~i5vän
',.: ..... :~":'.:~.~'.- . ···._.,:·!·c~:;·.·;' .....~..' .' . .'

·f4e.'.,~rbe~~:di8f)~,~QPrs.~~11~n,in.aangaande' de s!aa.tsrechteJ,i~ke,structuur van da republiek'.

'.',Sooiaal':"eoenom.iS'ch'leven

~!!~~g!!l!e; t _ "

I "I
1.,GeÜ:jk~r liaken'van de''inkbmens- "~ri<verm08enli!verdeli"s.
.: ' •.,~ •• ' .l .•..• _' .• "",. ,::_., .~.J' '.;.' _ 0'. 0' ~ ... ,'_ '

2?:l;:e~,~eri~o~ap,van werknemers,,+~]:~etbeSt~\lr van de'be4rijyeo.

3. Welvaart., gekenmerkt. door een stijg~ng Vande bestedingen van de censument in een'zodanig.. ~•. ' '., .' ,

.,;'.::teml>o,da~'de financiering 1Vangoede' ge_enschappelij'ui~Or.i"nin@ien omhet Senet vandie
,- , ~ ~ . '.

'best&dingen'te gar~nder~ri''nog.juist mogeliJk ~s ••. :,'",i ,-.' , ''. , .... ; "

4. Zo groot mogelijk~ vr.i~heid in het ~oci~l~ en economische ,leven, zQnder dat a~b~euk wordt

gedaan aan de doelstellingen 1, 2 en 3.

lIiddelen

1. Cent.ralisatie van het loon- ~~"salarisbeleid bij de resering 'ondercolitz'oIe van'lIet par

lement.

Het in gemeenschaps~anden brengen van snel in waarde stijgende vermosensobjecten, zoals

grond en bodemschatten •
.'l,." ;;

.,"; .'~r r " "'

Het geven van een waardevast studieloon aan elke Nederlander beyen de achtti"n;:~äar,·eiie"

dagonderriojsgeniet'en behoorlijke:st.udieresultaten boekt.

Bela~ingheffing:

- suocessie- en sChenkingsrechten,'die vanaf honderdduizend gUldenuiterst progressief

oplopen, bijvoorbeeld tot 99 pet.,

- progressief oplopende be.lastingen op het bezit van vermogens beyen t.ienduizend sulden,

- belastingvrijdom voor uitkering wegens overwerk en voor bijzonae~e gratiticaties, voor-

zover zij de tien procent van het jaarsalaris n1et te beyen gaan~

- z~danige" !1~tfin~.~an da'loonbeiasting, dat de w~rknellleruitslu1 iend zij~ netto loon' ör'
sai_~is ken{." , ," '

2. Invoering van kleine comite's, diebest.aan uit werknelll8rs-en werkgeversvertegenwooreii~
. '" .. "

gers, op elk niveau in het bedrijt,welkecomite's de bev~gclheid hebbe~ .alle op tiun at-
.. ". , .. " .' ',,' .'" . " .-,", '- .. ", . ., .. ", ,.. :.. '.... -~ ...

de11ng betrekk1ng hebbende zaken te regelen, voorzover d1e geen verstrekkende gevolgen

hebb~n voor andere afdelingen.
f ;;' .q.:".:-~~.. , . ,

Het verlenen van,besluitvormende bevoegdheden aan de ondernemingsraad •
• Jot':' •••"".;, ••• ';,' •• ~ '. -' •• " -. ' .

"Het gevftn.:Väri· dlrecte invloed aan dewerknemers op deaanste11ing van topf'unotionarissen.

3. Opste11ing van meerja:enplannen voor de overheidsuitgaven en de groei van de prodUkt.ie
. "'.~';';/ .' .... ~-' . ~ 'l/: '-~""... : " .~.- '\.• ::.

in de.atzonderlijke bedrijht.akken. - ..

,Hationalisatie van de grot.ebanken en levensverzekeribssilaatschappijen.

Een' ZOda~ige belastingheffing en ':'we~geving,dat de "soaiale ko~ten",' d.w.z; 'kosten die
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de gemeenschap tel"bestrijding van milieuverontreiniging, verkeerscongestie enz. moet ~a-",_, . ' ". .'.\;. ,i
ken, wordengedragen door die bedrijven en particulieren, die deze "sociale kosten" veroor,,:,

zaken.

Verbetering vanhet 'distributie-apparaat, zodat deverbeterde produktiemethoden tot uiting

komen in prijsverlagingen.

Het aanstellen van een staats~ecretaris, dieuitsluitend belast,~s m~i,de .behartiging van

4. Decentralisatie van alle economische beslissingen tot op het laag~t~'rti~e~u,'ten~ij

kan worden aangetoond dat centralisatie nuttig of nodig is •.

consumentenbelangen. -'

..~.~,.

......

..•...'

Buiteniands&poiitiek
. , .~ l' . ,

1. De rUhct'i.e~än inin~ster'".~elast met de hu1l-lverleningaanmirider ontwi;~kelde landen, wordt:

gehandl1~9-fd.

De regering 'geeftal>'solute voorrang aan jaarlijkse verhogingen van de overheidsuitgaven'

voor ontwikkelingshulp met 0,4 procent van het nationale inkomen, tot. een voorlopig maxi~

mum van 2 p'rocent bereikt iso

Nederland dient een plan in bij de:Vereni'il;deNaties betreffende de financiering van alle

VN~adtiviteiten door middel van een wereldbel~stingstelsel •.
... ,.~.

2. Ifet'lidmaatschap van Nederland van de NAVO:Ylordt gebruikt voor het voeren van ee~ ac~~,Etv~""

politiekten behoeve van:

:..ontwapening,"

- het,te'get;lglianvariJ~rd~re verspreiding van kernwapens,
~~ : '-' • _ L. .1.. ' .

- het beieggen van een v~iligheidSConferentie met de leden ~an het Warsc~au-pact.

,-l:let"Udmaatschä'pvaride NAVO wordt opgezegd als Spanje'lid zou worderi'eh Portugal. bij de

,~1kr'f~e:ningvan hat ve!'drag lid blijft.

Onde;"erkenning,~~~ de Vietcong als onderhandelingspartner dient Nederland mee ,te werken

aj:in·bemiddelingspogingen tel"beeindiging van de strijd in Vietnam~

ne Oder-Neissegrens en de DDR worden erkend.

Nederland werkt consequent mee aan devernietiging van de apartheidspolitiek,. het Portu~>r
• ". 4 •.•• - "

gese kolonialisme~n het onwettige regime in Rhodesie.

Het lidmaatschap van de EEG:wordt gebruikt:

voor d,edemocratisering van de verhoudingen in E~r.~P~ (waarbij o.m. ook aan'degroeiende'
'ecoriomische machtsconcentraties wordt gedacht), . ,

- voor hat bestrijdenvan iedere maatregel die de ,gemeenschap vervreemdt van andere Euro

pese landen.

3. De Nederlandse marine wordt teruggebracht tot de omva~g die nodig is voor een aantal taken

=~.9-.ljl , territoriale wateren.

D~,'~.!'l.d)7~.JHl.,J;):lchtmachtworden op hun'nuttig eff'ectgetoetst".
,.

Nadat"h:e;tr}'~rtBe~ip" .aan de. ~n~e):'.tekeri~ars.wasa~ge?~den. \S de tekst "
Op veler;verzoek~en~gsz~ns gew~Jz~gd.tene~nde: d-edu~del~Jkhe~d te vergro-
ten. '" ' r.

Hoe,kwam:deze .pr.ciduktie van de "razendsnelle ui tgever" (aldus De S:chijn
del.ae Krant) tot sta.rid?'Enkele maanden later, op 4 februari 1967, doe"t
de-Leeuwarder Courant daar'·een boekje overopen in·:haarrubriek ttHaagse
Nootjes": '
"NieuwLinks' heert de ontwikkeling van het soci:alisme in Nederland een
flinke stoot gegeven. De publikatie "'an 'het boekje"Tien over rood"
lei.dde ,toteena:'adikaler verkie:zingsprogramma van de PvdA"danande~s op
het partijc:ongres zou zijri aanvaard.', Hans van den Doel,een van deeind-

- 7 -



redacte:uren, vertelde deze 'wee~~ 'dat het ophefmakende boekje in twee da
genen aen halve nacht is geschreven.
Op woensdag 7 september vorig jaar kwamen een aantal mensen bijeen, die
een. discussie-nota ofiets dergelijks wilden opstellenom hun gedachten
over de toekomst van de PvdA in de openbaarheid te brengen. Een half
uur voordat de bijeenkomst van de groep, die zich gemakshalve"nieuw
links"·noemde, zou eind~gen,fluisterde Han Lammers, journalist efi' deel
nemer van het eerste uur aan "nieuw links" zijn buurman Hans van den
Doel toe: Zouden we niet ..een boekjemaken?
Terwijl de vergadering voo~tduurde, ging Lammers telefoneren. N~ een .
kWl\U'tierkwam hij terug met da mededeling: "PolSk en Van Gennep willen
het uitgeven". Vrijdag ging Van den Doel de zaak verder met de uitgevers
bespreken. Het boekje moest ui terlijk 7 oktober op de marktzijn •."Nieuw
linkl" wilde partij-afdelingen de kans geven nog tijdig voorste:ilen.'·op
basis van'het boekje in te dienen voor het buitengewoon congres, dat 11
november zou worden gehouden. Dat kan, aldus uitgever Rob van Gennep,
maar.dan moet ik het manuscript maandagmorgen op m'n bureau hebben. An
ders is er onvoldoende tijd voor zetten, drukken enz. "Nieuw links" be
sloot diezelfde avond, de poging te wagen •.
Zaterdagochtend betrokken de acht topmannen van de groepering het kantoor
van P.en VanG. ;I:ndrie lokalen, met vier schrijfmachines gingen zij in
drie secties aan de slag: Voorbuitenland, democratieensociaal-econo
mische onderwerpen. De uitgevers zorgden voor een constante aanvoer van
broodjes, croquetten en frisdrariken~ Die'dag was desociaal-economische
sectie klaar. De titel "Tien over rood" was 's ochtends al gevonden·. Het
was een briljante inval van radioman Tom Pauka. In de loop van zondag kon
het onderdeel "bui tenland" worden afgerond en te middernacht hadden Arie
van der Zwan en Han Lammers 'del~atste hand gelegd aan de afdeling "De
mocratie", terwijl Van den Doel het voorwoord B.rhad.'
Bleek en met omrande oge~'hebben we toen in twee uur de kor te samenvat
ting geschreven, aldus Van den Doel, en omd~ie uur gingen we zeer vol
daan naar huis met het idee dat we, wat erOok verder met "nieuw links"
gebeurde, de politieke'happeningvan ons laven hadden meegema.a.kt".
Terug naar de vierde .oktober.' 'Vrijwel alle' dagbladen melden opdie dag
het optreden van de groep (de eerste tijd genoemd naar de.titel van hun
eerste boek: Tien over rood), die ten 'huize van de uitgeverPolak en Van
Gennep des middags oP:3 oktober hun'eersteling ten doop houden. Veel
bladen laten het niet bij een' aankondiging, maar becommentariärenhet
boek en de stroming, waaruit het vlugschrift voortkwam •. ,
Het Vri.ie Volk (6 oktober 1966) slaat een vriendelijke toon. aan: .
"Het boekje Ti.en ovar Roodis een hartverwarmend bewijs van politiek mee
doen en meedenken in de Partij van de Arbeid~ Deaan hetwoord zijnde so
cialisten, ach.t van de tien om de dertigjaar oud, dragenmet deze publi
katie het hunne bij om de gedachtenwisseling over het politieke beleid

voor de komende jaren ,een frisse impuls te geven •. "
Hetboekje is metvaartgeschreven en het'heeft vooral in de.sociaal
economische paragrafen iets van een sluitend pro gram van zich met elkaar
verdragende voorstellen •.Ook een aantal suggesties overhet functioneren
van onze parlementaire democratie getuigen van de wil tot vernieuwing

die de ,sc:n.ri.:~v~;t,'.s.;.b.~~ielt.In andere punten zit '.veelmi~d.e,rsamerihang.
E~pbe,scho~w:f:;ng.-o:'fe,li~mOIJ.iarchieen republiek ..lis'in alle ,~b.eknop.theid.de .'
moefte waard~·Maa.r'-wa.aromdie beschouwing tot een keuze. moet leiden op
een, moment dat die.'jk:euzeniet ac.tueel;i.e,,b1ijftond1iide.lij~:~Zo isook
een .PUPt. als,de ·jure.{~rkenning,;tran,de".D\1.j;.tseDe.moo.ratische'Republiek een

progJ:'~~~~PUn.t.waarv~,:,ij, ·noch.he;t".~ci~J;;i$;tisc.he·:,gehalteJ,.··no~lLli~.:~ctua
liteft'"kunnen zien. In feite 1'shet bestaan van dit deel van het oude .

Dui t~~tl;:erk~~d.· De situati~e dwingt .1!l'ederlandniet·.de 'schietpartijen aan
de Muur ·e,nhet isolementvan,West-Berlij:p,. ui:·tdrukkelijk'.teaanvaarden '.:
doo~;,het'dostdui tse regime, ·zonde.r.tegenpre:s,taties:Z':e~htehste erkennen" •.:
He~.Y.i'1j6' :Valk. vo~l t QQk nie-tzo veel::,voor.eeflmi;:n;~)numprogr,amma:.alk
regerlngsprogr'am is immers'een compromis. Het vervolgt dan:
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V. BRIEF AANHETPARTIJBESTUUR

De uitslag van de verkiezingen heeft N.L. niet optimistischer gemaakt
ten aanzienvandetoekomst van de PvdA. Zij drukt dit uitin een brief
aan het partijbestuur.

,{

Amsterdam, 21 februari1961.

"Aan het partijbestuur van de
Partij van de Arbeid,
Tesselschadestraat 31,
Amsterdam.
_ ,- (."

De Partij van de Arbeid heeft de verkiezingen verloren. Zij is er blijk
baar niet in geslaagd het vertrouwen van het volk te winnen voor de door
haar gevoerde politiek.
Deondergetekenden, behorend tot Nieüw Links binnen da Partij van de
Arbeid, menen dat de verkiezingsuitslag enkele niet mis te verstane aan
wijzingen bevat:
Het partijbestuur en de politiek van de partij dienen te worden ver
nieu,,,d. iHj verlangen:
1. DePartij van de Arbeid neemt op grond van deze verkiezingsuitslag
geen "deelaan de regering.
2. De doelstellingen van de,Partij van de Arbeidmoeten op nieuwe en be
grijpelijker vTij ze worden' geformuleerd.
3. De Tweede Kamerfractie moet tussentijds worden vernieU't"d.
4. Op het komende congres moeten ui tgew.ex:kte ontwerpen,,'aan',de erde kÖmen
"Oor een eigen socialistische bui tenlandse poli tiek, voor een cUI'tuUf''';:;'
politiek, voor hervorming van hat staatsbestel en voor hervorming vtm'de
partij. NieuioTLinks' ial' in de komende' maanderi.~~met name ,,6ver de her-
vormingvan de partijcohcrete v()orstellen doen~ ' '

-Niet het praten over- een hervorI'ning' Van het partijstelsel in het algemeen
is van het eerste belang. Het ga'at er om, dat· de structuur van de poB.
tiek van de PvdA drastisch moet worden herzien.
Door een discussie op te zetten over het partijenstelsel legt meneen
rookgordijn 1-iaarachter eigen falen verborgen blijft. En di t gebeürt dan
dOor dezelfde poli tici die verant,,,oOrdelijk zijn voor praktisch het ge
hele naoörlogse beleid. Dit wordt uitgelegd als bedrog, als een van de
manoeuvres die, om een veel herhaalde uitspraak van de lijstaanvoerder
nog'eens::; te ci teren, "de poli tiek in de ogen van de mensen zo verdach,t'
muakt'lI•
1iij' constateren verbluft dat de Tweede Kamerfractie al tijdens het ti:d
len der stemmen een vrijerij is aangegaan met D'66. Daarnaast doen al- ,',
lerlei vage gedachten Over de ivenselijkheid van een "groteprogressieve
volkspartij" de ronde. Deze verschijnselen zijn kenmerkend voor het a1
eerder' door de kiezers, ve:!?i'Torpen'opportunisme in de pol i tiek. Bovendien
worden fundamentelezake:n; hierbijverwaarloosd, de gelijbTaardi:gheid
van alle mensen voorop.De:PvdA hoortzich zo in te richten dat zij· het
middelpunt kanzijn van een' 'lirikse concen tra tie, die zich krach ti-g te
genover rechts z,al 'kunnen opstellen. Er bestaan in ons land wezenlijke"
tegenstelli.ngen~ Zlj dienen niet te llOrdsn verdoezeld, maar aan de
dag te worden gebracht~

M. V'an Dam, Utrec'ht;
Arie v.d •. Zwan, Ams'terd·am;
Andre v. d~ Loui'T,HoeVle-laken;
TomPauka, Driebergen;-
Ton Regtien, Amsterdam;
Laurens '.ten Cate, Oranj eiioud;

K. Kolthoff, Amsterdain.;
,R,~O.van Gennep, Amsterdam;
~ Lopes l)~as, Hilversuin;
Han Lammers, Amsterdam;
R. de Rooi, Hilversum;

'i'lim Brinkman, Amsterdam".
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