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a.t Lo ,n. is dat niet af te LoLrten. De kwoat.Le waar het op aan
komt. is, of de rentabiliteit
hersteld
kan worden. M.a.w. of
de v~rst~orde verhouding van betaalde en onbetaalde arbeid voor
de kapitalisten
verbeterd kan worden; of de uitbuitingsgraad
van de arbeid nog voldoende verhoogd kan 'worden. 18 dat nog
mogelijk, dan herstelt
het kapitalisme
zich en zet een ni?uwe ..
periode van bedrijvigheid in, waarbij de -;7.e:r;-kloosheidgelel.del1Jk
afneemt.
Dit punt moet dU8 nader in het oog i:?eva
tVlorden
e

b. :De dU'-:lfvan de
,criei 8.
, De huid.ige cr-asa e wordt n i et, alleen ge·kenmerkt door
groote omvang/'rtiá.tir ook door ongeëvenaard lange duur.
dok dit
wordt veelal' als een aanw~zing gezien, dat het kapitalisme
z'n
"eindcrisisll
doormaakt,
:E:iaa,r
uit Çl.elangdurigheid
is rri.e t af
te leiden,
dat d:t6 toestand t en 'slptte niet overwonnen .kan worden,
Hot is daarom vr-ucht baar-der- .·te onder-zoeken',
. w a a r-: d 0 0 r
deze crisis
langer duurt dan .naar-tvoor-ganger-s . , We moeten 'dus nagaan, in hoeverre de gewone middoLon. van herstel
nog. hun werkzaamh€id hebben.
Het herstel
der rentabiliteit-gaat
langs ~e weg
vap:

. .

:,,'

,

I.

Kapitaalvernietiging"

2;

Concentratie
der kapitalen
met ..d~armé~ gepaard.
gaande qentralisatie
van het bédr~fsl.even.·

3.

Rationalisatie.

4.

Verlaging

.

':11

van het' levenspeil

.

.'

van de Loonaz-beäûer s .

.'.

Al deze werkingen te zamen brengen een nieuwe ver-houdá.ng t.uaschen
de betaalde en onbetaalde arbeid tÓ't at.arid , m.a.w. e ën n i euwe
winstbasis.
. -, ".: .
DE

VERLAGING

VA1J HET

LEVENSPEIL,

die vroeger een belangrijke rol speelde ..bij hèt vormen der ni euwe '
winatbasis,
heeft door het vocr-t achr-ijden der machinale pr-oduc t.Le
een groot deel van haar "genez ènde " Werking ii'lgebo'et.
Het arbeidsloon
maakt e~~Bteeds goringer deel der productiekosten
uit,
zoorlat een loonsverlaging
van bijvoo.rbeeld 10 ~10
praktisch
geen- .effect moer· sorteert.
Omde rentabili'teit
langs
deze Vleg te herstellen,
zouden de loonen zeker tot de helft te::'"
r'uggebr'acht. moeton word en ; wat voor de gr-oot.etmas sa tot -de on;
mogelijkheden behoort.
De ontwikkol1rigvan
de machf.na.l.e pr-oduc.
tie, de vervanging der menschelijke arbo'idskracht .door machines,
heeft daardoor deze uitweg uit de crisis' aanmer~el~k bomoeil~kt.
Het toenemen van dE) machinale produotie,: of, economisch uitgedrukt, de gr-oe i, van het vas t e kap i, taal ;'dat in de productiemiddolen steekt:
is daarom een factor,
die
d e d u vu r vanrd e
crisis
verlengt
en die steedsmeer,·z.org
baart,' 'hoe verder;' het
kapitalisme
zich technisch ontvTi~~elt,
Daarom moeten d~ .andere
factoren,
die een horstel
in de hanä.wër-ken met 'vergroot'ekracht,.,
in het Vlerk geat.e Ld vlorden naast de' scherpste neerdrukkin.g -van
het levenspeil
der loonarbeido~s:
~
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DE

RATIONALISATIE

zou hier een rol' kunnen , spelen.
.En ongetwijfeld, eef'en t ze ook nu
haar werking.
klaar de rationalisatie
nee f't.' yoor zeer vele branches nu reeds zul k een: hooget'gr-aad bereik:t,' ,d~,t verlaging der productiekosten
langs d;eze 'weg alleen mogeliJk,-îs'''bij enorm groote productie.
En juist hiervoor is nu geen plaaÜ:i; doordat alle landen
hun grenzen vqor concurreerende
goederen sluiten,
waardoor d~ wereldhandel
zich in heel nauwe banen beweagt . Bij een pr-oduc t i e op
beperkte schaal biedt de rationalisatie
daarom geen nieuwe mogelijkheden,
Bovendien brengt het doorvoeren ,van1 wezenlijke rati?nalisatie
ernstige
kapä t aa LmoeLeLijkheden piet, ,Zi"CÀ,m,ee. Bekend 'lS
het 'vöorbeeld van de Fordfabr'ieken 'te 'Détr'oit',ç..,d'i'eeen' halfjaar
werden'stilgeze,t,"
om''de fabriek op een :an&e1'"'t~'pe wag~h om ',te ','
vormen, viaàrt:o:~':'zeer' groote kapitalen' nocd Lg zijn. 'Zoodoendé, ".
'wordt de r-eeda iber.eiktè: rationalisatie
veelal" Sen rem bij het doorvoeren- van de nieuwe.
:'D.w'-z.':' debere±kte
rationalisatie
is tot
een factor geworû en , die de d'u u: r van de crisis
verlengt.
,

"

'"

'

,

Bij' I t in gebrek,e"bliJven van' deze" twee be Larigr-ijke fa~toren
omvt.ot. verlaging
der p-rdductlekosten 'tEl' komen, zou 'dus eén enorme
,(,

KAPITAALVERNIETIGING
tot stand IIl:Qetenkomen, om tot een "hers:t'è1f1' te kunnen geraken.
Inderdaad vindt deze kapitaa~vernietigiqg
plaats.
Vele ondernemingen hebben hun vaandee.Lenkap l taal tot 'op de helft,
een derde of
nog minder af ge achr-èven vom ''t absolute bankroet te voorkomen en
zoo een nieuwe w;instbasis te vinden.
Maar d.e'ze kapitaalvernietiging is op geen stukken na voldoende voor 't hae l e hèdrijfsleven.
En nu zou de kapitaal vernietiging
wel, veel gnootere vormen aannemen, als d.e kapf t.aLi.st.en het vernietigende
spel der economische
krachten hun vr~e gang lieten
gaan, zooals dit vroeger b~ de
"vr-ije hande L": het geva L was. M~ar 'deze weeLde kunnen de kapi talisten 'zich Di,et "meer: ver-oor-Lcoven,' In alle landen stellen
de
kapitaalbez~tters
alle pogingen in het werk,:om kapitaalvernietiging te voorkomen door 't opri.chten van tariefmuren,
Zooals
al tijd, in een cri si s werpen de -ond.er-nemer-szich met verdubbelde
kracht op'de export en ontkètenen ze een vernietigende
concurrentiestriJd
op de, wereldmar:kt,.' waárbij ze elkaars markt trachten
te
veroveren . Liet men de "vrije concurrentie
haat 'werking oefenen,
dan Vlas in betrekkelijlC korte tijd I t' productieapparaat
in de lan'den aie" economisch het zwakst, zijn, to t oud ro est geconcurreerd,
d.·w.,z. 'het "nationale
kapt t.aa L" zou vver-n i et.Lgrî zijn. Daarom rich'ten alle landen to~muren op, om de buitenlandsche
concurrentie,
te wer-en en zoo in ièder geval de binnenlandsche
mar-kt als .a f ze t ;
gebied te houden" waarbij ze dan veel betere prijzen kunnen .máken ,
dan b~ de vr~e concurrentie
het geval zou z~n.
'
l1laar deze tolmuren brengen natuurl'ijk geen oplossing van
de IIioeielipmeden.
Het zijn no'odmaat r ege Len, om de "na tional e "
kapi talen' .Ln 'iede~ geval een poos j e te beschermen.
De internationale
spec:Lq,lisatie van het arbeidsproces
heeft echter gemaakt,
dat de bedrijven niet op de nationale,
maar op de internationale
goederenvoorzieninggericht
zijn. Voor de nationale
behoeften
zi~ de in de verschillende
branches belegde kapitalen
veel te
groot.
Daar-omversOhijnen naast, de tolmuren allerlei
maatregelen
om faillisementen
te voorkomen, dat is, om de nationale
kapitalen
voor ondergang te behoeden.
Dit gebeurt dan in de vorm van regee-

•

.;, .L

ringsstmin: aan bepaalde industrioën,
of door het verstrekken
van
regeeringscredieten,
~ie ten doel hebbén groote goedererivoorraden
ui t de markt te houden , zoodat ze niet t egen spotprijzen ver-kocht,
hoeven te worden.
Vöór de betrokken kapitalisten
is dat wel is
waar heel aardig,
maár voor een herstel
uit de crisis
werken deze
maatregelen
funest.
De kapitaal vernietiging
wordt geremd en daar->
mee wordt de d u,u r van de crisis
v e rl
eng
d.
Ze maken
de crisis
chronisch,
inplaats
van haar te overwinnen.
.
Toch hebben al deze maatregelen,
die meestal in do. vorm
van oen "reddingsplan';',
EJ,J.seen plan om.het bedrijfsleven
weer op
gang te brengen, worden aangediend,
een tijdelijke wer-ki ng , Met de
ontreddering
varr-he t bedrijfsleven, gaat met een d~:ol1treddering
van
de at.aa t af Lnanc.ïsedn voort, zoodat de steunverleen1ng,' steedsmoei'elijker wordt 'en" de' kapi taalvernietiging
ten slot te t och moet intre·
den.
1iiaar de kapi t a.Lt.s t en zullen deze t.oe at.andvz ekor- nl.et l1jdelijl~
afwachten" zoodat ze voor dien naar andere middelen zu.l Len grijpen,
om de eigen kapitaalvernietiging
te ontgaan.
Iedere "natie",
op
eigen kapitaalbehoud
bedacht" moet daarom' het kapd, taal van de anderen trachten
te vernietigen,
zoodat een nieuwe wereldoorlog
onvel'~ijdelijk is.
Daarom is het geen toeval,
dat men al sprekende over
ONTVvAPENING
zich voortdurend' zwaarder bowa.pen t . . De "natie' s " ,
kun
n e nni
e t ontvrapenen, omdat het nationale
bestaan
inderdaad op het spel staat.
Ongetwijfeld io bij groote deelen
van de heerschende klassen de WIL tot ontwape~ing aanwezig,
omdat deze oorlogsvoo~bereiding
ook v~n heh zware~~ffers vra~gt)
en bovendien het' overwinnen van de crisis
bemoeiel-ijkt.
'lvlaar de
kapitaliston
kunnen niet änders, omdat Z0 do gevangenen van hun
eigen pr'oduc t.Le at e Lae I zijn.
,,
'
De maatregelen
om de' kapi taal ver-ndo t.Lgt.ng te voor-komen "
bohooren tot de.belangrijkste
omstandigheden,
die de crisis
van
~ zoo lange duur maken . B..n de feitelijkeoOl'zaken,
w a a r o'm mon
de economische kr-acht en geen vrij, spel kan laten,
om zoo de kap i, taalvernietiging
te doen intreden,
bepalen, 'o.at deze', crisis: ee,n,
OHRONISCH,
KARAKTERheeft.
De, t.wee voornaamat e oor-zakon zijn' de
g~ooto kapitaalconcentratie
van de tegen000rdige
t~d en de, ver
doorgevoerde specialisatié,vande
maatsch~ppelijket~rbeid.
Het
bankroet gaan wan. de r-euz énc onc er-ns beteek.ent een "riat.Lona l e ~
r-amp!", omdat een dergelijk bankr-oe t bet toch réeds hopeloos, ontwr-Lc ht e bedrijfsleven
in eep:ware chaos zou 'doen:"o:ptaarden: -Niet
allèen het kapitaal 'van enkele kapitalisten
staat nu qP-h:et spel,
ma~r, het bestaan van hoele induetriegebieden,
die door deze concerns .beheer-eoht. wor-den . En in .anû er-e 'gebieden, wa.arni~t
zulk"
een enorme kapi,taalçoncentratie
~eeftplaatsgevo'nden,
zooals
bijvoor-bee Ld.if.n de' agrarische
landen, daar heeft de specialisatie
he e Le landstreken
op :de vervaardiging
van 'één og Zeer weinig
,
producten .gericht.
Voor zulke gebieden beteekent
de kapitaalverniotiging.niet
de :onteigening vanre en hand vol- ,bezitters,
maar
de absolute, ver-honger Lng van he e Le landstreken.·
Het 'loslaten
'
van de steunmaatregelen
zou een groot deel van de boeren absoluut
onteigenen en in "t pauperisme stooten.
',
Dit Ls het groote dilemma, waar-veer- de '=lmpitalisten'ge-plaatst
zijn. Aan de ééne kant BohreevNen ze om opheffing der
handelsbelenuneringen
en terugkeer naar de vrije handel, omdat ze
allen Vleten dat de voortdurende
Lnkr tmpf.ng van de wereldhandel
de situatie
verscherpt.
En daarom beleggen ze conferentie
op
conferentie,
om de handelsbelemmeringen
uit de weg te ruimen'.

~aar toch komt van al deze confer~ntie'G
niets terecht,
omdat ze
aan de andere kant heel goed weten. dat b~ de vrfje bewegirig der
kapitalen
de 'groote débaclS van inöenstorting
in de verschillende
landen eerst, recht doorzet
om niet meer over-wonnen tbwor-den} En daarom mogen de arbeidende 'klassen zi ch rrl e t :door de
bourgeoisie
op de weg laten driQgen, om zich;voór6f
tegen protoctio,
of voor of tegen vrijEi'oondel te verkl~ren.
,
Protéctio
beduidt het chr-onäsch-maken van de crisis
met ui tnionding- 'in' een nieuwe wer-el.door-Log,":
,
,
. , ' 'Vrijhandel beduidt de ecbnomf.ache
opde.rgang van he,ele
"natie 's" met : absolute verhongering ,der 'massa Lf?
,
,Das,.rdtn hebben wij 'geen këue; maarw.o'!:"d:tJ.'pnsde _dooryoering der communistische productievlijze opgedrongen; de, opheffing
van de renta;blliteit
'van .ke:.pitaal,'",l
~,
'
Wat de bezittende
klassen betreft,
is het' dus niet toevaLftg , dat de at.aat , di~ immers de handhaving der 'bestaande
"orde" tot doel heeft,
d'1:e daarom het privaatbezit
'zijner bu:bgers
te verzekeren heeft" in deze crisis
veel meer in het bedrijfsleven
ingr~pt dan: vroeger.
~ant, zooals'gezegd,
dreigt nu niet de ondergang van enkele kapitalisten,
!!laar van groote deelen der
"nattel1•
Daar,uit 'is' het ook te verklaren,
dat bij. het fout gaan
d~r lIidden-e~bJ1oesCho?anken
(D~na t heLl:~<:m in. ~ui ~schlan~, .Oostenr ijkache BankJf~~e r-ege'er-artg het nf et tot, een fal.l11sement Lä e t
komen, maar') e'en voo'rtzettimg
van 'het' bankbedrijf ' verzekerde.'
'
De-mogelijkheden tot overwinnen der crisis
.hobben dUS
wel een gr-oot.e verandering
ondergaan!' 'Ter'wijl v,roèger de concentratie
der kapital'èneen
middel vias, om de' cri Sl. s tè overwinnen, heeft ze nu ,een hoogte bereikt,
waarop z-~~.e'enher-ste l onmo, gelijk maakt, of' in ieder geval 'zeei' 'bemooielijKt . Terwijl vroeger
een verdergaande
sp-ec'ialisat1e'
een factor in het herstel
was,
verleent
'ze nu een CHRONISCHKARAKTERaan de crisis.
'De t.oeat.and, 'dat'ee~l kapitaal i.ièrnièt1ging nu de 'vorm
van. een. "riat.Lona.Le r-amp" aanneemt," heeft zeer'iye:: strekkende
gevolgen. : Het bete·elcent een nauwer-e aane ene Lüdtl.ng van alle
bezd t tenden om de ''''llatie''
te' verdedigen enis
dus de bron, waarui t de hatuortalistische
waanzLn van het f'aacd ame wordt gevoed.
"t Beteekent daar-omieon : a.Lgemeeriewedstrijd in bewape.Lf.ng , om
in de volgendo oorlog- dé "nátiohalè
kapitalen"
:te redden, die
anders 'niet te, redden zijn.
ft Bet eekerrt
de .internationale
f?roei
van het f'aac sme, vrat de korte uitdrukking
is, om de "natie'
in
st~at Yan verdediging
te brengen tegenover de Bndere kapitalistengroepen en ••.••..
tegenover d~ arbeidende klassen.
á
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VI.

DE BEWEGING
VANHET KAPITALisTISCH BEDKiFSLEVEN
a.

"Samenvatting.

Uit de' v90raf:gaal!de bcaohouwfngerrover
het onte't.aan ,
de intensiteit
eh de duur' van de crisis
biijktdus
duidelijk,' dat
,'we z . iS. Itdoodsciisistheorieën'~,,'
die verkondigen,
'dat het,' kapit',alisme op een' bepaa Ld punt in 'Z,ijriont'iri_kke1ipg "vanzelf',"'îneen
moet storten','
vóor: onjuist
houden . Ef~,-i~, voor het kapitalisme
aitijd een uitweg, 'al gaat,.die
over de voJkomen'verarming
der',
massa's of over rm Ll.Loenen . lijken.
De,ov'e:r\'linning van he t communisme," hetv,erh1~tige,n
van ,het:: kapitalisme:;
"blijft :'al tijd gebonden
'aan de be~vUs',theig. der' hande Lende mas ea ' s.'
:,'J;,,"
'
,
'
'Ook' 'd(è 'dÓbdscri-sisthêorie'
van q.èAmerika~nsche
ingenieurs,
van de "t.hechnccr-at.eri'", houden Vle voor onjuist.
' D'e t echnoo r-é.t.en
meenen , dat de moder-ne industr}e
zoo ontzaggelijk
vee.l goederen in
kor-t,e tijd kan voor t.br-engeri , dat het ni~t·: meer t,o_t e en nf.euwe
c on junc t.uur' kan komen. De ver'der e ..voer+gang der ,rationa1isatie
'zal de arbeiders
steed~ meér 'uit het prodticlieproce~
dringE1n,
waardoor het, kapitalisme
"zich' zelf onmogelijk maakt .
,
We hebben gez i en , 'dat' dezet'eohnocraten
zich op dit '
punt vergissen,'
De "parmarierit.e v/erkloqsheidll;,
die. deze technoer-at.en waarnemen, heeft .he eû andere oorzaken. 'Niet
de r-at.Lonal L>
sat.Le voert tot ..de blijvende wer-kl.ooahed d , maar. juist
het gebr-ek
aan voldoende rationalisatie.
't Stagneeren
van: à6,huidige
crisis
ontstaat
juist 'voor- een goed deel, -door'da't de'huidige
~bèzitsverhoudingen een ~rqót-scheep~che
rationalisatiev~rhind~~eni
1)
De r~tionalisati6
'is juist
de'groote
facto~,
die het kapitalisme
telkens' nä euwe l,E?vensimpulaengéeft,.
die telkens
0wnieuvT'de bron
voor nieuwe kaI?,.itaalbëlegg:1,ng; :dat is Voor nieuwe '\7erkgelegenheid"
opent.
'In het k8tpitalisme
gaat het s-leoht.e om de hoeveelheid
iN~nsten, die' door de massa.' s voor:tgebraoht
,kunn~n word en, dat' is:
'H

IffiT GAAT OM DE VERHbUDING"yAN 'DE BETAALDETOT DE'
ONBETAALDEARBEID.

"j

, Naar onze opva t.t.Lrig liggen de mo,eieiijkp.éden van het; ,
kapitalisme
dus niet in d'e eer-st.o pt.aa t.s op het terrein
van de
, enorme productiviteit
van de arbeid in verband met. -de "afzet-,:'
moeielijkheden"
of de
"onder-c onsumpt.Lo'Lvan de maaae ' e .
De moeielijkheden
zitten
ip het verzet der bezittende
klassen
tegen de. nocdza.kej ijko STRUCTUURVERABDERINGEN
van het bedrijfs leven, dä e voor oen nieuwewinstbasis
noodig zijn.
Want deze
structuurverandèringen
bet~ekenen niet anders dan:

z.g.

EEN NIEUWE'VERDEELING VAN DE VOORT TE

BRE~GEN WINSTEN

ONDER DE BEZITTENDE KLASSEN.
, In "normai e" tijden kwam de nl euwe structuur
voor een
gósd deel door gr'oote kapitaalvernietiging
tot stand.
Ze voltrok zich onder de wetten der vrDe concurrentie.
Maar nu de
specialisatie
vanide maatschappelijke
arbeid de bezitters
tot
1)
Zie hiervoor: bl z, 29 tot 32 over"do duur der crisis".

groote,
georganiseerde
groepen vereenigd heeft,·verzetten
ze zich
met alle middelen tegen de nieuwe structuur
door tariefmuren
en
de.rgelijke en ontstaat
de tendenz,
zich in een "aut ar-käe" van het
dreigende buitenland
af te sluiten.
En anderzijds moeten de
industrieën,
die er op gericht
zijn in dè wereldbehoeften
te voorzien, ·trachten
de vijandelijke tariefmuren
te bnoksn , Zoodoende
e Laa t de economische strijd der kapitalen
nu veel gemakkelijker
in een strijd der "natie I s" om, dan vroeger het geval' waa . En
dit oorlogsgevaa~
wordt niet in het minste verhinderd
door Volkenbonden, EconomischeConferentie's
of Non-Agressiepacten,
omdat geen enkele "natie"
er aan kan denken, zijn beIegde kapitalen
te offeren.
"

VIat zal de naaste ontvrikkeling
bI"engen? Tot op heden,
October 1933, zijn nog geen teekeneh te zien, die op een overwinnen van de crisis
duiden.
Wel stonden het heels jaar de kranten
en tijdschriften
vol met getallen,.
waaruit bl&ek, dat het bedrijfsleven niet onaanzienlijk
opbloeide
en de werkloosheid
afnam,
Maar
in werkelijkheid
beduidde deze "opb Loeä " geen herstel,
doch was
het sl~cht een begeleidingsverschijnEcl
van de voortschrijuende
ineenstorting,'
Verschillende
landen, waaronder Amerika het
voornaamste is", moesten tot een depreciatie
van.het geld overgaan, wat zooals bekend, een stijging der goederenprijzen
en een
kunstmatige
tijdelijke opbloei tot gevolg heeft.
Een belangrijke
factor
daärbij"is,
dat ieder die wat geld heeft,
zich dit door de
valuta-depreciatie
ziet ontvallen,
zooda~ meri probeert,
dit geld
in goederen om te zetten.
Bet, is een.vlucht in de "Sachwertell•
Op het eer-at.e gezicht, .lijk~ dat ~en" opbä oeä ", voor-aL .door'da t, 'deze
vlucht: Ln de goederen en .het' vooÏ'uitzicht.
op va Iut.awt.ne t de prijzen meer- dpet stijgen dan 'dé{ va Lut.a, daa I t,' ~aar -Ln werkelijkheid
is hét' d.e aanloop tot"·.)1Qg"gr.Ç>otèr..e.
"débacle..
i.,
'0ndái1ks
d~v~i'pe"taring
van het bedrJjfsleven,
die in he·~,r
afloopende
jaár viel. waar- t e nemsn , . vreet de cri sis dus:"dieper Ln
hef maatschappelijk
leven.',
Internationaal
vert'oontzicJ:'f,dat
in
een.versdherping
der. tegbn~t~llingen
tusschen de natie's,.natio. naa L .in 'd!3 toenemende .mo eLeLijkhef.d , om de begrootingenih
even- .
wicht· te ·brèngen.
De verpletterende
last· van de staatsschulden
begint'daarbij
een beslissende
rol te spelen,
nu alleen aan het;:
parasi t.a l r'er Leenkapf t aa l ongeveer de helft
d.er .staatsinkomsten
. -.
afgegeven moet\'T():r:'den~. De,'bron, waaruit de.' staat een goed deel .
van z In inkomsten t r-ekt , he t BEDRIJFSLEVEN; brengt steeds
.
minder op, zoodatde
staat steeds grootere
bedrf;l.gen in de vorm
van directe
en indirecte
belastingen
uit de massa I s moet persen',
l~iaar deze heffingen' t en ba.t e .van het parasi t.a.Lr-o kapitaal
hebben
een zeer nöodlotti.gew.erking
•.. l.ï,ant· .Yl.el.wor-den de massa l'S ui tgeplunderd en daalthutJ.
leveri"speil,·
MAAR OEZE DALING VERBETERT
DE· RENTAB!LIT~IT 'VAN HET J,=iRODUCTIEKAPITAAL'
NIET.
DE TOESTAND·VAN
~~.
, ..

DIT

DE MASsA~s VERSLÈCHTERT'ZONDER
'DAT
,

EEN EL~mNT IS

,.

VOOR·HET OVERWINNEN
DER CRISIS

.

Zwarte nacht is daar-om de toekomst der massa 'H•
De
millioehen
·vrerkloozen verpa~periseeren.
De "gelukkigen",
die
neig werk hebben, hebben in. hun kleiner
aantal de vijfvoudige last
te t.or-sen van:
- .

...,.

.

Le

de mag,t.echappe Lijk gomiddelde vrinat , zoo1118;deze door d-e
wer-eldbeweging dor' kapitalen
wordt bepaald.
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de ener-ras lasten ::ler staa tssohulden
en militaire
reiding voor de volgendo Wereldoorlog.

3e

de steun

4e

het onderhoud van het militaire
pol t t.t e-e.ppar-aa t , om de
uitgehongerde
massa's in bedwang te h:ouden.

5e

do millioenen

aan do verschillende

steun

voorbe-

bedreigde. kapitaalgroepen.

voor de ·werkloozen.

"""fe;.·'

Al deze kosten moestep vroeger ook door de loonarbeiders
opgobracht worden, zoodat het in principe niet anders is dan
vroeger.
Maar PI@at de lasten groeien en het aantal werkenden
veel geringer is dan vroeger, verandert de last in een verplettering.
De kwant.Lt.ei.t sLaat om in de'lcwaliteit
.. Ook de vrerkenden
gaan verhongeron.
En te 'midden van de hoogstuitgebouvrde techniek
te midden van de enorme productiekrachten,
die in staat zijn, alle
menschen van ruim voldoende goederen te
oorzien,
schreeuwen de
massa' s om brood, kleeding en onderdak ......•.
en v/Orden de' oogsten
met pet!'~leum begoten, om ze ·te vernietigen.
"
Dat is het kapitalisme.
Dat is de productie
op de·
grondslag van de rentabiliteit
van kapitaal.
'Dat z~n de wetten
der warenproduotie.
.Niemand is aan deze kr-ankzLnn.l.ghel.d "schuldig".
Het is een ïraanzin,die
niemand "wi L" en die zich nochtans
met de kraoht van een natuurvlet doorzet.
v

b.

Perspeotief.

Zwarte nacht is de toekOmst der massa's.
Krampachtig
houden ze vast aan de samem7erking van Kapitaal eh Arbeid, die
hen ten slotto
stoeds dieper in dei afgrond stort . .-~.
Er is iets
aandoenlijks. in dat voortdurend hopelooze pogen, het· telkens weer
van voren af aan beginnen, wanneer deze s amenwer-kd.rig tot nieuwe
verlaging van het levenspBil he éf t gevoond , En-wanneer .hetdan
tot de l1:ongeronde milliot:)nen doordringt,
dat de samenwerking
langs de vleg van het parlement tot tellcens nieuwe nederlagen
voert, dat deze vorm van samenwerking tussCIlen de klassen in·de
praktijk de absolute dictatuur
van de bezittende
klassen betee.kent,
dan gaven ze niet, de samenwer-käng op, zooals men logischerwijze
zou verwacht.en , muarvüan probeeren ze het kap i t.aa Lrt.ot een werkel ijke samenwerking te
d win
gen
; ze probeeren de samenwerking op een nieuwe grondslag,
in een nieuwe vorm te brengen~
Dan groeit het fascistische
nationaal-soci~lisme.
Het z~n in
het b~zonder de middenklassen v~n intellectueeléri
en kleine bezittenden
(waarb~ de boe~en), die hierb~ de leiding traohte~ te
nemen. Vastgeklemd tusschen de twee groote macht-en van gr oot - .
bourgeoisie
en proletaria.at,
kunnen ze alleen hun heil in de
.
samenwerking der klassen zoeken .. De·groot-bourgeoisie.hedreigt
hen met ondergang door enorme werkloosheid in cie intellectueele
beroepen en de vernietiging
van' het kleine kapitaal
in de ooncurrentiestrijd.
Het proletariaat
bedreigt hen in een proletarische revolutie,
waar- groote en kleine bezitters
onteigend worden

en de intellectueelen
ver-ant.woor-d ï.ng moeten afleggen aan hen, die.
ze vreeger beho er-scht on . De strijd om de aamanwer-kärigder klassen
moet daarom door deze middenklassen op leven en dood gevoerd worden.
En daar-bi] slepen ze voorloopig nog mtLfi.oenen onbewust e
arbeiders
mee'.
Laar ste: t baat dit alles?
Heeft deze gedwongen samenwer-king 'eerrl g pèrspectief
van veruerkelijk.ing? "Neen!
De sluwe
groot-bourgeoisie
zal deze bevregä.ng steunen,
voor zoover ze de
frase gebruiken kan" maar laat, zich ten slotte
nl e t de wet stellen
door deze midCiènklassen.'
Niet', omdat' ze dat nt.et wil, maar omdat
het niet kan.
De rentabiliteit
van hot ,kapitaal
is de maatstaf,
waaraan ze haar "wil" tot samermerlüng meet.
Duitschland en
Amerika leveren in dat opzicht leerzame voorbeelden.
De duitsohe
nationaal-socialisten,
die een verlaging
van de-rentevoet
en ~e
nationalisatie
van de 'grond" op hun program hadderf~ die' de warenhuizen en coöperatie "s wilden opheffen, die de, ban~en en industriec oncer-ns onder toezicht
van "ec ononü sche comnuaar-Laaen" 'wilden zetten, zim over de hee Le Li.nfe van het ec onomtaöh front door .de
groot-bourgeosie,
terug~eslagen.
Na 3 maanden moes~en a 11"
,e eoonomfsché comrniaar-Leaen teruggeroepèn
wor-den , omdat, het' bedrijfsleven alleen "onder vakkundige leidingIl kan functioneeren.
De
vrar-enhut.zon , de coöper-a t.Le t a , die nauw met net bankkapitaal
verbonden. zijn, bleven voortbestaan.
(Het Tietz-conoern
werd z~lfs
.met 15 millioen
g~steund toen het dreigde bankroet te, gaan) Over
de verlaging
van de rentevoet
mag niet meer ge spr-oken wcrden , omdat dit de kapitaalmarkt
(Çl,n,daarmee het bedrijfsleven)
ongunstig
beinvloedt.
~n de nationalisatie
van 'de grond is geworden tot
een vriendelijk ver-zoek aanvd e gr-oot c-gr-ondbezi tt er-a , om hun goeder-en
in het belang ~~n de'n~tion~le
opbouw voor kolonisatie
beschikbaar
te stellen.'
De middenklassen
zijn in hun strevingen
over de heele
linie verslagen;
ze zijn in hun samenwerking van Kapitaal en Arbeid
tot de gevangenen van het groot -kapi taal gewor-deri . Wat overblijft,
is de verlaging van het levenspeil
voor de breéde massa's,
zooals
di t voor het behoud der kapitalen
noodzakelijk is.
, Amerika vertoont hetzelfde
beeld, al gebeurt het daar
onder andere ,x?rmen.
De strijd tusschen de verschillende,
kapi taalgroepen vertoonde Zich daar in de "strijd' om de 'dollar".
·\·oorloopig heeft het bankkap I taal' het 'Verloren tegenoverhetvereenigde
indu8trie~,
handelsen boerenkapitàal:
de ,dollar heeft een,derde
van zijn goudwaa.r-d.aingeboet.
Van d.e aamenwer-kt.ngder klassen,
zooals deze door Roosevelt in .de "oode a'' is uitgedrukt,
komt niets
t.er-eont,
Ze stuitten
t.r-ouwens op heftig, verzet van het industriekapitaal,
welk ver~et alleen gebroken werd',door een nieuwe val van
de dollar.
"
'"
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De fascistische
golf, die over de wer-e l d komt rollen,
brengt daarom toch ~een uitko~st.
'ft R~sultaat is ten slotte,
niet de samenwerking der klassen,
die m~n "wil", maar de heftigste klassenstrij4,
die men juist wilde ~oorkomen.
Tooh moeten vte daaruit niet' afleiden,
dat de gang naa r
de '.;ommunis,tische productiewijze onvermüdel ïjk is.
Het wil alleen,
zeggen, dat -het .kapä t.a.Lîeme OP DE, HUIDIGE GRONDSLAG
nt et.. .
uit de impasse komt. ' l.iaar als door he f't.Lge klassebotsingen
de
remm?n, dJ.~ een groote 'kapitaalvernietiging
tegenhouden, wegvallen,
dan J.~,het. hel' stel van: ~ét,"kapi talisme Ln nf.euwe vorm zeer goed
mogelIJk. Want de kweat.t e waar he~ op aan. lcomt, .is, dat het belegde
,>

,
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Lapitacü
tecerl':IOordig
voo I te groot is,
om door de mas an ' s bevrucht
te kunrien vror-dori , J1. 8, • w.; do mus aa I 8 kunnen zooveel vrinoten
niet
vo cr-t.br-engen s Het kalJ:t t e.L'i ame zou veruer
kunn'en vrer-ken , als
enorme kapitalen
\'wY'1en ver-n i e t.Lgd , bijvoorbeeld,
als de staatsac hu Lden vrerden geannuleerd
en de grondrente
wor d opgohoven .
Dat \'Til dus zeggen,
als grooto deelen
van de be zl t.t onde klassen
onteigend
zou~en worden.
Dergel~ke
maatregelen
zien er zeGr
"r-evo.Iut.ä ona i.r-" en UbolajmrL3tisch"
uit
en nochtans,
zouden he t
,slechts
maatregolenz~n~
om de loonarboiders
opnieuuin
het uit'buitinr;sproces
te kunnen opnemen.
Pr-ak t i oc h kunnen dè be zLt.t.end e vk La.eaen aan zuLke radi6a16 hervor~ingen
~iet
denkeri, omdat ze moeielijk
zichzelf
de hals
af kunnen snijden ..) 't Gaatvoo,r
hen jui ot om het
b e ho, u den
van hun recht
op- de winsten.
Haar ondanks dat b I ijven zulke "hervor-märigen" nog een, veiligheidsklep
voor de be z i ttende
ldasson,
voor als de ~ood werkel~tt ~an dó 'mari komt.
In de periode
van
heftige
klassenst·rijd,
die W8 zondor eenige
tVlijfel t.egomoe t gaan,
za I het punt. k ornen , waar de massa 18 de macht der bezi t t.ondon ernstig
bedreigen.
Als uiterste
concessie
zal de bourgeoisie
dan bepaalde
deelen
van haar klasse
ten offer
brengen,
zooals
een kapitein
een
deel van de lading
over boord zet,
wanneer- het schip roddeloos
verloren
dreigt
te gaan.
DE vamr , \'Taarcmder dit zich vol trelct
zal voor de massa's
zeer misleidend
z~n; het zal waarsch~nl~k
do
vorm aannemen van eon z s g . "dictatuur
van het prOl(3tariaati'•
De s Lurre , wee t er-nc he bourgeoisio
trekt
zich dan op ihaar- laatste
bolwerk torug;
Z0 wordt
zelf ook Itrovolutionairfl
en E;telt zich
f1 in
dienst
'Jan he t arbeidende
vo l.k'",
Zoo gebeurde' hJt in Rua ,
land en Duitschlan:l
i'11 lD18.
Voor Nederland
herinneren
we aan
het feit,
dat ];1'. ZimmBrman, destijds
burgemoeoter
van Rotterdam,
in 1918 z~n diensten
aanbood voor het geval dat e~ een arbeidersregooring
tot st~l1d kwam.' Do bodoeling
van dezo IIrevolutionaire
bour-ge oa oLe " is, te redden wat te redden is, dat is zich op het
bolrrerk
van het staatskapitalisme
torugtrekken,
om de uitbuiting
(want, daar gaat het om) te behouden.
De oude' arbeidersbeweging
van sociaal-democratie
en valebevreging,
alsmede de Cormnunistische
Par-t ijon als filialen
van lIIoskou spelen
de bourgeois"'to
in dit opzicht
volkomen in,de
kaar-t . In dit opzicht
staat
de' arbeidende
klasseh
nog e8n ontzettondo
nederlaag
te wachten. . ~S'
~:oor rovolutionaire
ur-be l der-s is het van belang,
NU
reeds op deze mogel~ko ontwikkeling
het oOg te richten.
Het
staatskapitalismo
dient.principieäl
van de hand gewezen te worden.
De propaganda
dient
gericht
op het communistisch
bedrijfsleven,
dat vrer'kt z ondez- ka p i, taal
en op de behoe rt en der meneonen gericht
is.
De overgang, van he '1;, kaplbtalistL3ch
naar het cornmunt at t scu bedrjjfsleven
kar. niet
and er-a beteekenen,
dan dat het beheer
en de
leiding
van het maatschappelijk
stofwisaelirtgeprooes
in de handen
der arbe~ders
ligt,
die het maatschappeliJk
leven door hun Eaden
van Ar'be~ders naar hun behoeften
rièhteh.
Ze kunnen d~t alleen
door de bewegingf3VTetten van de r-orrt abf Lf tei t van lta.pi te.hl op te
ho r r en en n i euwo bowcgf.ngawo t t on voor' het bect:t'ijfsleven
door te
voeren,
waar-bi] het maat schappelijk
gemiddelde
arbeïd,èuur
de
centrale
as voor productie
en consumptie
wordt.
(Men zie hiertoe:
"Grondbeginselen
dor oomraunf.at.Lsche
Productie
en Distributie",
Uitg.
der Groopen Intern.
Comm.)
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Op de staatskapj.taliotische
strekkingen
in d.e.huidige
ontvlikkeling moeten we bedacht zijn en het moet duidelijk zijn;
dat hier voor het kapitalisme
nog uitwegen liggen.
Deze crisis
is dus vol ot r ekt, geen IIdoodsc·riais".
Alleen de arbeiders
kunnen
er een doodscrisis
van maken, door iedere uitweg af te snijden, .
d.'.'I. z . het communistfsch bedr-ljf s Leven te grondvesten.
Daarom is
voor alles klare propaganda noodig.
Klare propaganda omtrent het
w ez en van do kapitalistische
en van de communistische productie.
Dit moeten de hoekst~enen zijn, waarop de·ontwikkeling
van het proletarisch
zelfbevvustzijn moet rusteh .
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